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ACTA NÚM. 8/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 7 DE  MAIG DE  2018. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el  set de maig de dos mil divuit, a dos quarts de tres de la 

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

sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor 

DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En David Bote Paz           Alcalde 
Núria Moreno Romero    1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera   3r.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   4t.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos   5na. Tinent d’Alcalde 

 
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Juan Manuel vinzo Gil    2n.   Tinent d’Alcalde 
 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

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

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  24 d’abril 
de 2018. 
 
 
2 DESPATX OFICIAL  
 
  
 CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
    
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
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  -Servei de Gestió Econòmica- 
 
3  Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 

corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018 
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de generadors 
mòbils d’electricitat com a suport a les activitats de l’Ajuntament, amb un import 
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 60.118,72 euros, IVA 
no inclòs. 

 
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, 
dels serveis d’atenció als infants en les Escoles bressol municipals, per un import 
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 691.204,80 euros, IVA 
exempt. 

 
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament del fons 
documental, de llibres i audiovisuals, per a les Biblioteques de Mataró, amb un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 244.294,35 
euros, IVA no inclòs. 

 
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment negociat del subministrament de set equips 
multifuncionals i el seu manteniment, i la seva adjudicació a la UTE Ricoh España, 
SAU - Sistemas Digitales de Catalunya, SL. per un import de 49.067,50 euros, IVA 
no inclòs 

 
8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert, del servei del programa municipal d’ 
activitat física per a la gent gran, per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 81.005,08 euros, IVA no inclòs. 

 
9 Adjudicar  la contractació del servei de renovació del web municipal de 

l’Ajuntament de Mataró a l’empresa Servicios Microinformàtica, SA, per un import 
de 59.490,00 €, IVA no inclòs. 

 
10  Adjudicar la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme als 

usuaris de les platges de Mataró, a favor de l’empresa PROACTIVA SERVEIS 
AQUATICS, SL., per l’import de 159.502,32€, IVA no inclòs, 
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SECRETARIA GENERAL 
 
 
1 1 Donar compliment a la sentència núm. 48/2018 de 12 de març, del Jutjat 

Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, dictada en el Procediment abreujat 
núm. 53/2017 F2, interposat contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per E.Q.A (Exp.W46/2015). 

 

 

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  24 d’abril de 2018. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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

 

 
CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
    

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
  

-Servei de Gestió Econòmica- 
 

 

3  DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE L’INFORME D’EXECUCIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 

2018. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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Relació de fets 
 
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2018 estableixen en l’article 54 que 
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà 
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació 
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà 
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Ocupació i Promoció Econòmica. 
 
És per això que  proposo: 
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2018”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

 
4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE GENERADORS MÒBILS 

D’ELECTRICITAT COM A SUPORT A LES ACTIVITATS DE L’AJUNTAMENT, 

AMB UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE FINS A 60.118,72 EUROS, IVA NO INCLÒS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 
 

“1. Per informe de data 06/02/2018, la directora de Cultura, sol·licita la contractació 
del servei de generadors mòbils d’electricitat com a suport a les activitats de 
l’Ajuntament, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a 60.118,72 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
(Màxim 40.487,98 euros, IVA no inclòs pel lloguer de generadors mòbils d’electricitat i 
màxim 19.630,74 euros, IVA no inclòs, pel subministrament de combustible). 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte  la possibilitat 
de pròrroga per un any addicional i les possibles modificacions contemplades en els 
plecs, el valor estimat del contracte és de 99.195,89 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
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 Informe del secretari general de data 11/04/2018, 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 data 11/04/2018 respecte de l’existència de crèdit 
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les corresponents partides dels pressupost municipal aprovat per a 
la present anualitat, i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que 
s’aprovin per a l’exercici 2019 i 2020. 

 
3. L’objecte de la contractació correspon als anomenats de serveis, d’acord amb el 
que disposa l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic (LCSP). 
 
4. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 
contractació, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP. 
 
5. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de LCSP, la forma de contractació 
serà el procediment obert simplificat atès que el valor estimat pel servei a contractar 
és inferior a 100.000 euros i que no hi ha cap criteri d’adjudicació subjecte a judici de 
valor. 

 
En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6 
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis 
Centrals,  PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Iniciar la contractació del servei de generadors mòbils d’electricitat com a 
suport a les activitats de l’Ajuntament, amb un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 60.118,72 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 
durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte  la possibilitat 
de pròrroga per un any addicional i les possibles modificacions contemplades en els 
plecs, el valor estimat del contracte és de 99.195,89 euros. 
 
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 
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 72.743,66€ a càrrec de les corresponents 
partides del pressupostos municipals aprovats, desglossat de la manera següent:   
 

- Exercici 2018: Llistes de documents A núm. 486 per import de 22.778,33€. 
- Exercici 2019 i 2020: Llistes de documents A_FUT núm. 487 per import de 

44.965,33€. 
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CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent 
partida dels pressupostos municipals que s’aprovin pels exercicis 2019 a 2020, a fi de 
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DELS 

SERVEIS D’ATENCIÓ ALS INFANTS EN LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, 

PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL 

CONTRACTE DE FINS A 691.204,80 EUROS, IVA EXEMPT 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“1. Mitjançant informe de data 13/03/2018, la cap de Secció d’Educació Infantil, amb 
el vist-i-plau del director d’Ensenyament, sol·licita la contractació dels serveis 
d’atenció als infants en les Escoles bressol municipals, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 691.204,80 euros, IVA exempt, pels 
dos cursos de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules 
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 1.520.650,56 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 17/04/2018, 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 17/04/2018 respecte a l’existència de 
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les partides 850101/323100/22799 i 85101/323110/22799 del 
pressupost municipal aprovat per al 2018, i la previsió d’existència en els 
pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020.  
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3. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació dels serveis d’atenció als infants en les 
Escoles bressol municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 691.204,80 euros, IVA exempt, pels dos cursos de durada inicial 
del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules 
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 1.520.650,56 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 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 30 dies naturals, comptats des de 
l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
 
QUART. Atendre la despesa de fins a 691.204,80 €, a càrrec de la partida 
850101/323100/22799 i 85101/323110/22799, d’acord amb els següents imports i 
anualitats: 

 
- Exercici 2018: 118.831,40€ (llistes de documents A núm. 1049). 
- Exercici 2019: 345.602,40€ (llistes de documents A_FUT núm. 1050). 
- Exercici 2020: 226.771,00€(llistes de documents A_FUT núm. 1052). 

 
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, a fi 
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DEL FONS DOCUMENTAL, 

DE LLIBRES I AUDIOVISUALS, PER A LES BIBLIOTEQUES DE MATARÓ, AMB 

UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

FINS A 244.294,35 EUROS, IVA NO INCLÒS. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
“1. Per informe de data 15/02/2018, la directora de Cultura, sol·licita la contractació 
del subministrament del fons documental, de llibres i audiovisuals, per a les 
Biblioteques de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 244.294,35 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial 
del contracte, desglossats de la següent manera: 

 
- Lot 1: 221.153,85€, IVA (4%) no inclòs. 
- Lot 2: 23.140,50€, IVA (21%) no inclòs. 
 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 
els plecs, el valor estimat del contracte és de 537.447,57 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 

 Informe del secretari general de data 23/04/2018, 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 data 23/04/2018 respecte de l’existència de crèdit 
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les corresponents partides dels pressupost municipal aprovat per a 
la present anualitat, i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que 
s’aprovin per a l’exercici 2019 i 2020. 

 

3. L’objecte de la contractació correspon als anomenats de subministrament, d’acord 
amb el que disposa l’article 16 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic (LCSP). 
 
4. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 
contractació, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP. 
 
5. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de LCSP, la forma de contractació 
serà el procediment obert atès que el valor estimat pel servei a contractar és superior 
a 100.000 euros i inferior a 750.000€. 
 



 

 
Data de publicació 17.01.2019 

 9 

4. Atès que el valor estimat del contracte és superior a 100.000 euros, és òrgan 
competent el regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern. 

 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER. Iniciar la contractació del subministrament del fons documental, de llibres i 
audiovisuals, per a les Biblioteques de Mataró, amb un import fixat com a màxim per 
a l’adjudicació del contracte de fins a 244.294,35 euros, IVA no inclòs, pels dos anys 
de durada inicial del contracte, desglossats de la següent manera: 

 
- Lot 1: 221.153,85€, IVA (4%) no inclòs. 
- Lot 2: 23.140,50€, IVA (21%) no inclòs. 
 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 
els plecs, el valor estimat del contracte és de 537.447,57 euros. 
 
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. 
 
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 al perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 258.000,00€, IVA inclòs, a càrrec de les 
corresponents partides dels pressupostos municipals aprovats, desglossats de la 
manera següent:   
 

 Exercici 2018: Import de 71.480,00€ (Llistes de documents A núm. 1133). 

 Exercicis 2019 i 2020: Import de 186.520,00€ (Document A_FUT núm. 1134) 
 
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent 
partida dels pressupostos municipals que s’aprovin per a l’exercici 2019 i 2020, a fi de 
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant 
l’anualitat esmentada”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT NEGOCIAT DEL SUBMINISTRAMENT DE SET EQUIPS 

MULTIFUNCIONALS I EL SEU MANTENIMENT, I LA SEVA ADJUDICACIÓ A LA 

UTE RICOH ESPAÑA, SAU - SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA, SL. PER 

UN IMPORT DE 49.067,50 EUROS, IVA NO INCLÒS 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
“Mitjançant informe de data  24/04/2018 la coordinadora de compres del Servei de 
Compres i Contractacions  sol·licita la contractació del subministrament de set equips 
multifuncionals i el seu manteniment, per un import de 49.067,50  €, IVA no inclòs, i 
proposa la seva adjudicació a favor de l’empresa Ute Ricoh España, SAU-Sistemas 
digitales de Catalunya, SL, dins de l’Acord marc d’ equips  d’ impressió i multifunció 
adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.  
 
 D’ acord amb el punt cinquè  de la disposició transitòria  primera  de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, els contractes basats en acord 
marcs o en  sistemes dinàmics d’ adquisició es regiran per la normativa aplicable a 
aquests.  
 
D’acord amb el que disposa l’ article 174.d 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. 
 
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses 
derivades de la present contractació a les partides  del pressupost municipal per a 
2018. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient en els pressupostos 
que s’ aprovin pels exercicis  2019 a 2022. 
 
En ús de les facultats que m’ atorga el decret d’ Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 d’ 
ocubre, de delegació de competències, qui subscriu el  regidor delegat de Serveis 
Centrals,  PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar els plecs de clàusules administratives i  tècniques pel 

subministrament de  set  equips multifuncionals i el seu manteniment .  
 
Segon. Adjudicar la contractació, mitjançant procediment negociat, del 

subministrament de  quatre equips multifuncionals  de  base, B/N i A4,  i el 
seu manteniment amb un preu per còpia de la impressió en  blanc i negre  
de 0,0067 €, iva no inclòs,  i de tres equips multifuncionals de mitja capacitat 
B, color i A3, i el seu manteniment amb un  preu per còpia en blanc i negre 
de 0,0056 €, iva no inclòs,  i en color de 0,0298 €, iva no inclòs,   a favor de 
l’empresa Ute Ricoh España, SAU-Sistemas Digitales de Catalunya, SL per 
un import de 49.067,50 €, iva no inclòs. 
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Tercer. Requerir a l’empresa Ute Ricoh España, SAU-Sistemas Digitales de 
Catalunya, SL  que constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança 
d’un import de 2.453,37  euros, corresponent al 5% del pressupost 
d’adjudicació, exclòs l’IVA, 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.  

 
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 a favor de l’empresa  Ute Ricoh España, SAU – Sistemas Digitales 

de Catalunya, SL  l’import de 49.067,50  euros, més 10.304,19  euros, en 
concepte d’IVA, de la següent  manera:  
AD  núm. 39172 per import de 5.055,99 € 

   Llista AD núm. 1966   per import de  18.923,80  € 
   ADFUT  núm. 39177  per import de  35.391,90 € 
 

Sisè.  Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 
a les partides  dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin per 
als exercicis  2019 a 2022 a fi de poder atendre les obligacions que meriti 
aquesta contractació durant les expressades anualitats 

 
Setè. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en  el perfil del contractant. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

8 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DEL PROGRAMA MUNICIPAL D’ 

ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT GRAN, PER UN IMPORT FIXAT COM A 

MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 81.005,08 EUROS, 

IVA NO INCLÒS. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“1. Per informe de data 19/03/2018, la tècnica d’ esports, sol·licita la contractació del 
servei del programa municipal d’ activitat física per a la gent gran, amb un import fixat 
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 81.005,08 euros, IVA no 
inclòs, 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 per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 
els plecs, el valor estimat del contracte és de 178.211,18 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 26/04/2018, 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 data 26/04/2018 respecte de l’existència de crèdit 
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a les corresponents partides dels pressupost municipal aprovat per a 
la present anualitat, i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que 
s’aprovin per a l’exercici 2019 i 2020. 

 
3. De conformitat  amb el que disposen els arts. 17, 116, 156  i concordants de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER. Iniciar la contractació del servei del programa municipal d’ activitat física per 
a la gent gran, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a 81.005,08 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte 

 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 
els plecs, el valor estimat del contracte és de  178.211,18 euros. 
 
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. 
 

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 al perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 89.105,58 €, IVA inclòs, a càrrec de les 
corresponents partides dels pressupostos municipals, desglossats de la manera 
següent:   
 

 Exercici 2018: Import de 17.716,31 € ( document A núm. 23565). 

 Exercicis 2019 i 2020: Import de 71.389,27 € (Documents  AFUT núm. 23.570 
i 23.575) 
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CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent 
partida dels pressupostos municipals que s’aprovin per a l’exercici 2019 i 2020, a fi de 
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant 
l’anualitat esmentada. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

9  ADJUDICAR  LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RENOVACIÓ DEL WEB 

MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A L’EMPRESA SERVICIOS 

MICROINFORMÀTICA, SA, PER UN IMPORT DE 59.490,00 €, IVA NO INCLÒS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 6 de novembre de 2017 es va iniciar 
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de 
renovació del web municipal de l’Ajuntament de Mataró, amb un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 82.644,63 euros, IVA no inclòs. 
 
Finalitzat el termini concedit a l’efecte, van presentar oferta les següents empreses:  

 
- I.C.A. Informática y Comunicacions Avanzadas, SL 
- Estudi de Comunicació Intus, SL 
- Pulsia Technology, SL 
- Servicios Microinformàtica, SA 
- Omitsis Consulting, SL 
 
Per informe de març de 2018, el tècnic de comunicació, amb el vistiplau de la cap del 
Servei de Comunicació va procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de 
valor, i per informe de data abril de 2018 s’han valorat les proposicions econòmiques, 
tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Servicios Microinformàtica, SA. 
 
S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
La Mesa de Contractació en data 20 d’abril de 208 ha aprovat proposar l’adjudicació 
a favor de Servicios Microinformàtica, SA. 
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Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 340100/92032Z/64101 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat 2018. 
 
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 renovació del web municipal de 
l’Ajuntament de Mataró a l’empresa Servicios Microinformàtica, SA, per un import de 
59.490,00 €, IVA no inclòs. 
 
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, 
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent al de la recepció de la 
notificació dels presenta acord, la següent documentació: 

 
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró 

l’import de 2.974,50 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació. 
 

b) Còpia de l'escriptura, degudament inscrita en el Registre Mercantil,  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. 
 

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

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 
volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats, sigui almenys de 150.000 euros.  
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h) Una relació dels principals treballs realitzats durant els deu últims anys incloent 
import, data i destinatari, públic o privat.  
 

i) Certificats de correcte execució en els últims 5 anys d’un mínim de 3 contractes 
de renovació de webs, per un import mínim de 50.000 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. 
 

j) 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, 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 requerir la documentació al licitador classificat en segona 
posició. 
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de 
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat, les 
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades 
que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar  una declaració responsable en 
que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no han 
experimentat variació. 
 
TERCER. Una vegada hagi aportat la documentació sol·licitada, l’empresa 
adjudicatària disposarà d’un termini de 5 dies hàbil 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 80,00 
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 
 
CINQUÈ. Disposar a favor de Servicios Microinformàtica, SA, l’import de 59.490,00 €, 
més 12.492,90 € en concepte d’IVA, en total 71.982,90 €, a càrrec de la partida 
340100/92032Z/64101 dels pressupostos municipals aprovats per a la presenta 
anualitat, aprovant a l’efecte els següents documents comptables. 
 
- Doc. A/ núm. 31519 per import de 90.000,00 €. 
- Doc. AD núm. 36787 per import de 71.982,90 € 
 
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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10 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, 

SALVAMENT I SOCORRISME ALS USUARIS DE LES PLATGES DE MATARÓ, A 

FAVOR DE L’EMPRESA PROACTIVA SERVEIS AQUATICS, SL., PER L’IMPORT 

DE 159.502,32€, IVA NO INCLÒS 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 12/02/2018 es va iniciar l'expedient 
de contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del 
servei de vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de les platges de Mataró, per 
un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 164.712,69 
euros, IVA no inclòs, per l’any de durada del contracte. 
 
2. Finalitzat el termini concedit a l’efecte, van presentar oferta dues empreses:  
 

1) MARSAVE MALLORCA, SL. 
2) PROACTIVA SERVEIS AQUATICS, SL. 

 
3. En data 16 d’abril de 2018 a les 16.29 hores, va concloure la fase d’obertura per 
mitjans electrònics, a través de la plataforma de contractació VORTAL, del sobre 2 
(criteris que depenen d’un judici de valor), de la contractació del servei de vigilància, 
salvament i socorrisme a les platges de Mataró.  
 
Mitjançant informe de data 19/04/2018, la cap del Servei de Protecció Civil, va 
procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor, el que es posa de 
manifest que: 
 
- l’empresa MARSAVE MALLORCA, SL. no ha presentat tota la documentació 
exigida, per la qual cosa no es possible fer la valoració de la seva oferta. 
 
- l’oferta presentada per PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS SL. s’ajusta als plecs de 
condicions, i inclou tots els punts especificats i millores de servei. 
 
S’adjunta còpia de l’informe esmentat. 
 
4. En conseqüència, la Mesa de Contractació acordà en sessió de 23/04/2018, 
excloure de la licitació a l’empresa MARSAVE MALLORCA, SL, per no haver 
presentat tota la documentació exigida en els plecs. 
 
5. Mitjançant informe de data 24/04/2018, la cap del Servei de Protecció Civil, valora 
la proposició econòmica de empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS, SL., la 
qual considera acceptable pels interessos municipals. 
 
6. Per tant, la Mesa de Contractació ha aprovat proposar l’adjudicació de la 
contractació a l’empresa PRO-ACTIVA SERVEIS AQUATICS, SL, en ser l’única 
empresa licitadora amb una oferta que s’ajusta als requisits dels plecs. 
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7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 
present contractació a la partida 720500/172410/22703 del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat 2018. 
 
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 vigilància, salvament i socorrisme als 
usuaris de les platges de Mataró, a favor de l’empresa PROACTIVA SERVEIS 
AQUATICS, SL., per l’import de 159.502,32€, IVA no inclòs, i d’acord amb les 
condicions proposades en la seva oferta. 
El contracte s’haurà de dur a terme en les condicions ofertades per l’adjudicatari en la 
seva proposta. 

 
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, 
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent al de la recepció de la 
notificació dels presenta acord, la següent documentació: 

 
k) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró 

l’import de 7.975,12 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5% 
de l’import d’adjudicació, IVA no inclòs. 
 

l) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre 
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant. 
 

m) 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. 
 

n) 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 del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar 
amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària 
pendents de pagament en període executiu. 
 

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

p) En relació a la solvència econòmica i financera, caldrà l’acreditació de tenir 
contractada una pòlissa de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 
300.000 € i d’estar al corrent de pagament, així com compromís de la seva 
renovació o pròrroga durant tota l’execució del contracte. 
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q) En relació a la solvència tècnica i professional, caldrà acreditar haver executat en 
els últims cinc anys, un mínim de tres contractes de serveis de vigilància, 
salvament i socorrisme a platges.  
 

r) Certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals vigent de 
cadascun dels treballadors que executin aquest contracte. 
 

s) 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 del compliment de la LO 
3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 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. 
 
TERCER. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 
Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els 
documents i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar  una 
declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
certificat no han experimentat variació. 
 
QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització 
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la 
notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de 
l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
CINQUÈ. Requerir l’adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del 
següent al de la notificació del present acord, aboni: 
 

 75,00€, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOPB. 

 426,78€, en concepte de l’import de d’anunci de licitació al BOE. 
 
SISÈ. Disposar a favor de PROACTIVA SERVEIS AQUATICS, SL., l’import de 
159.502,32, més 33.495,49 euros en concepte d’IVA, en total 192.997,81€, a càrrec 
de la partida 720500/172410/22703, del pressuposts aprovats per a la present 
anualitat 2018, aprovant a l’efecte els següents documents comptables: 
 
Doc. A/ núm. 40033 per import de 199.302,35 € 
Doc. AD núm. 40043 per import de 192.997,81 € 
 
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 
 

 
SECRETARIA GENERAL 

 

 

11 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚM. 48/2018 DE 12 DE MARÇ, 

DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 17 DE BARCELONA, DICTADA EN 

EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 53/2017 F2, INTERPOSAT CONTRA LA 

DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 

PRESENTADA PER E.Q.A (EXP.W46/2015). 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“En data 16 de març de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 
Barcelona, ha notificat la Sentència número 48/2018 de 12 de març,  dictada en el 
Procediment abreujat núm. 53/2017 F2 en el recurs interposat pel senyor E.Q.A., 
contra el decret 2209/2017 de 13 de març, del Regidor delegat de Serveis Centrals, 
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en la que demana una 
indemnització per caiguda a la via pública. La demanda es va interposar contra el 
silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels 
danys per caiguda al C. Carrasco i Formiguera núm. 9 a causa del mal estat de la 
vorera. 
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 14.920,66 euros. La sentència del Jutjat 
Contenciós Administratiu estima en part el recurs contenciós administratiu, anul·la la 
resolució expressa i presumpte i  reconeix el dret de l’actora a ser indemnitzada en la 
quantitat de 2.500 euros, més els interessos legals, sense costes, amb l’argument 
següent: 
 

“...Por tanto, no cabe tener por acreditada la culpa exclusiva de la 
víctima, pero, vistas las circunstancias del caso, sí debe considerarse 
que existe concurrencia de culpas, lo que no excluirá la 
responsabilidad patrimonial sino que influirá en la indemnización a 
satisfacer”... 
 

La sentència no és susceptible de recurs ordinari, i la companyia asseguradora 
municipal ha consignat la quantia que s’ha posat a disposició a la part actora 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
Municipal ,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
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Primer.- Donar compliment de la Sentencia número número 48/2018 de 12 de març,  
dictada en el Procediment abreujat núm. 53/2017 F2 en el recurs interposat pel 
senyor E.Q.A., contra el decret 2209/2017 de 13 de març, del Regidor delegat de 
Serveis Centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en la 
que demana una indemnització per caiguda. La demanda es va interposar contra el 
silenci administratiu de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pels 
danys per caiguda al C. Carrasco i Formiguera núm. 9 a causa del mal estat de la 
vorera 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 17 
de Barcelona. 
 
 
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 i cinc de la tarda, el senyor 

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

 


