Data publicació: 05/10/2016

ACTA NÚM. 3/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 8 DE FEBRER DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vuit de febrer de dos mil setze, essent dos quarts de tres
de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

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

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

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

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

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 25 de gener
de 2016

2

DESPATX OFICIAL

3

4

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió EconòmicaInterposició d'accions judicials per a la recuperació de la possessió del primer pis de
l'edifici annex al Palau d'Esports Josep Mora.
-Servei de Compres i ContractacionsAprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la

1

5

contractació del servei de suport a l’òrgan interventor en els treballs d’auditoria i
informes econòmic financers, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors en edificis municipals
de l’Ajuntament de Mataró, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada.

6

Iniciar un procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació dels lots 1 i 2 del
contracte de subministrament de material pirotècnic.

7

Modificació del pressupost de licitació del servei de neteja de zones verdes i
manteniment d’exterior d’equipaments.

8

Aprovar l’adjudicació del servei de renovació de la infraestructura d’emmagatzematge
d’aplicacions i serveis TIC crítics de l’Ajuntament de Mataró.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

9

Proposta per deixar sense efecte acord de la Junta de Govern Local de 25 de gener
de 2016 i rectificació de l’acord de la Junta del Govern Local de 2 de març de 2015.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme-

10

Aprovació inicial del compte de liquidació definitiva del projecte de reparcel·lació de la
UA-72 “Can Quirze”.
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 25 de gener de
2016.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

2

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica-

3

INTERPOSICIÓ D'ACCIONS JUDICIALS PER A LA RECUPERACIÓ DE LA

POSSESSIÓ DEL PRIMER PIS DE L'EDIFICI ANNEX AL PALAU D'ESPORTS
JOSEP MORA.

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

“A l’expedient administratiu consta un informe del Director d’Esports en el què
manifesta que el sr. F.J.G.J., antic directiu del Club Esportiu Mataró, està utilitzant a
l’actualitat un pis adjacent al Palau d’Esports Josep Mora. Aquest pis li va ser cedit a
precari, amb motiu de la seva vinculació a l’entitat esportiva, amb l’única finalitat de
realitzar gestions pròpies de l’entitat.
Que un cop va cessar la Junta Directiva de la què formava part, i atès que la finalitat
per la qual li va ser cedit l’immoble havia desaparegut, va ser requerit per a què
retornés la possessió de l’immoble, negant-se a fer entrega de les claus.

Per tant, aquest senyor es troba ocupant un bé immoble de titularitat municipal, sense
títol que habiliti la seva ocupació i havent estat requerit per a què el retorni.

A l’expedient hi consta l’informe jurídic corresponent pel què fa a la procedència de
les accions judicials a interposar.

Els articles 227 i 228 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i l’article 167 del
Decret 33/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals de Catalunya disposen que els ens locals tenen plena capacitat per
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exercir tota mena d’accions en defensa dels seus béns i drets i que l’exercici
d’aquestes accions és obligatori pel consistori.
L’exercici de les accions judicials en matèries que són competència originària
d’alcaldia) estan delegades en la Junta de Govern Local per resolució d’alcaldia de
data 15 de juny de 2015.

Per tot això, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN, si s’escau, l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Interposar acció civil de desnonament per precari contra el sr. F.J.G.J., per
recuperar la plena possessió de l’immoble situat al primer pis de l’edifici annex al
Palau d’Esports Josep Mora (referència cadastral 3797819 DF 5939N0001RP ) i
inventariat amb el núm. 31-304), de propietat municipal i de caràcter patrimonial.

Aquest immoble ha estat ocupat des de l’any 2012 pel senyor F.J.G.J. amb DNI
xx.xxx.xxx-x i domicili a XXXXX, el qual es troba ocupant-lo sense més títol que la
mera tolerància de la propietat i sense satisfer renda ni cap quantitat per l’ocupació
de la finca.
Segon.- Designar per a la representació i defensa en judici de l’Ajuntament de
Mataró, al lletrat dels serveis jurídics municipals, senyor X.D.D., de conformitat amb el
què disposa l’article 551.3 de la Ley Orgànica

6/1985, de 1 de julio, del Poder

Judicial.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions-
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APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

4

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
SUPORT A L’ÒRGAN INTERVENTOR EN ELS TREBALLS D’AUDITORIA I
INFORMES ECONÒMIC FINANCERS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.

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

“Mitjançant informe de data 20/01/2016, l’assessor jurídic d’Intervenció proposa la
tramitació de la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment
de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic-financera de
l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 111.000,00 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada inicial.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per tres anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en
la clàusula vint-i-dosena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de
227.700,00 euros.

Consta a l’expedient:

Informe del secretari de data 20/01/2016, 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 20/01/2016 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2015, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin

pels

exercicis 2016, 2017 i 2018.

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.
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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 l’expedient de contractació del servei d’auditoria per tal de donar
suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització
interna de la gestió econòmic- financera de l’Ajuntament de Mataró, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 111.000,00 euros, IVA no
inclòs, pels tres anys de durada inicial.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per tres anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en
la clàusula vint-i-dosena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de
227.700,00 euros.
Segon.- Aprovar els plecs 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 40 dies naturals, comptats a des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 134.310,00 euros, IVA inclòs, a càrrec a la
partida 310100/931210/22799 dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis
2016, 2017 i 2018, d’acord amb els següents imports i anualitats:

-

Exercici 2016: operació comptable A núm. 4957 per import de 56.870,00 euros.
Exercicis 2017 a 2018: relació comptable APOS núm. 4958 per import de
77.440,00 euros.

D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes d’aquesta
contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents partides
dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016, 2017 i 2018, a fi de poder
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atendre les obligacions que meriti aquesta contractació.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (7).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE
MANTENIMENT DELS APARELLS ELEVADORS EN EDIFICIS MUNICIPALS DE
L’AJUNTAMENT

DE

MATARÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT

OBERT

SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.

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

“Mitjançant informe de data 16/12/2015, el cap del Servei d’Equipaments Municipals
proposa la tramitació de la contractació del servei de manteniment dels aparells
elevadors en edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 120.242,00 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada inicial.

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
la clàusula dinovena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de
300.605,00 euros.

Consta a l’expedient:

Informe del secretari de data 14/01/2016, 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 27/01/2016 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
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la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2015, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin

pels

exercicis 2016, 2017 i 2018.

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment dels aparells
elevadors en edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 120.242,00 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada inicial.

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
la clàusula dinovena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de
300.605,00 euros.
Segon.- Aprovar els plecs 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 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 145.492,82 euros, amb càrrec a les partides
corresponent dels pressupostos aprovats per a la present anualitat 2016 i pels que
s’aprovin per als exercicis 2017 i 2018, desglossat de la manera següent:
• Exercici 2016: 48.497,60€, IVA inclòs (operació comptable A núm. 100).
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• Exercicis 2017 i 2018: 96.995,22€, IVA inclòs (operació comptable APOS
núm.102).
D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes d’aquesta
contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents partides
dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016, 2017 i 2018, a fi de poder
atendre les obligacions que meriti aquesta contractació.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (7).

INICIAR UN PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A

L'ADJUDICACIÓ DELS LOTS 1 I 2 DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE
MATERIAL PIROTÈCNIC.

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

“Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 23/11/2015 es va iniciar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material
pirotècnic dividit en els següents lots:

-

Lot 1. Carretilles, sortidors i il·luminacions: 57.009,44 €, IVA no inclòs.

-

Lot 2. Bengales de lluïment i torxes: 16.429,90€, IVA no inclòs.

-

Lot 3. Bateries, cascades, traques, voladors i trons: 4.226,58€, IVA no inclòs.

.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, per diligència de data 24/12/2015, el
Servei d’Atenció Ciutadana comunica que no ha tingut entrada en el Registre General
de l’Ajuntament cap proposició pels lots 1 i 2, per la qual cosa la Mesa de
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Contractació, en sessió de data 21 de gener de 2016, va acordar declarar-los deserts.

3. Consta a l’expedient:
• Informe del secretari de data 25/01/2016, respecte de l’adequació dels plecs
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 25/01/2016 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat 2016, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que
s’aprovin pels exercicis 2017 i 2018.

Fonaments de dret
L'art. 170.c) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic, en relació amb l’art. 177.1 del mateix text legal,
estableixen la possibilitat d’utilitzar el procediment negociat sense publicitat quan,
després d’haver-se seguit un procediment obert o restringit, no s’hagi presentat cap
oferta o candidatura, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin
substancialment.
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 els lots 1(Carretilles, sortidors i il·luminacions) i 2 (Bengales
de lluïment i torxes) del procediment de contractació del subministrament de material
pirotècnic, en no haver-se presentat cap oferta durant el termini fixat a l’efecte.
Segon.- Iniciar un procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació dels
esmentats lots, mantenint inalterades les condicions de l’anterior licitació, excepte el
pressupost, que passa a ser el següent:
- Lot 1. Carretilles, sortidors i il·luminacions: 62.710,38 €, IVA no inclòs, per dos
anys de contracte.
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- Lot 2. Bengales de lluïment i torxes: 18.072,90 €, IVA no inclòs, per dos anys de
contracte
Tercer.- Sol·licitar un mínim de tres ofertes a empreses capacitades per a la
realització de l’objecte del contracte.
Quart.- Atendre la despesa de 80.783,28 euros, més 16.964,48 euros en concepte
d’IVA, en total 97.747,76 euros, a càrrec de les corresponents partides del pressupost
municipal corresponent al present exercici 2016, i els pressupostos que s’aprovin per
als exercicis 2017 i 2018, d’acord amb els següents imports i anualitats:
• Exercici 2016: 45.604,88 €. (Relació A núm. 49)
• Exercicis 2017 i 2018: 52.142,88 € (Relació APOS núm. 50)
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 dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2017 i 2018 a fi
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (7).

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE

NETEJA DE ZONES VERDES I MANTENIMENT D’EXTERIOR D’EQUIPAMENTS.

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

“Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2015, es va
convocar licitació per a l‘adjudicació del contracte del servei de neteja de zones
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verdes i manteniment d’exterior d’equipaments de l’Ajuntament de Mataró, amb un
pressupost anual de 396.243,54 €, IVA no inclòs.
Aquest pressupost va ser calculat pel Servei d’Espais Públics en base al cost actual
del servei, i respectant els preus del Conveni col·lectiu dels sectors de la neteja i el
manteniment.

2. Per informe de data 22 de gener de 2016, la coordinadora de Contractació amb el
vistiplau de l’interventor, informa que:

a) El present contracte està reservat a centres especials de treball, el que comporta la
subjecció al Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a disminuïts psíquics
de Catalunya i a l’Acord sobre subrogació empresarial i cessió de treballadors i
treballadores (Resolució EMO/1848/2014, de 29 de juliol) que disposa la subrogació
obligatòria de personal en els supòsits de transmissió d’un servei d’una empresa a
una altra.

b) D’acord amb les dades facilitades per l’actual adjudicatari, ela salaris anuals del
personal adscrit als servei sumen un total de 455.459,64 €, per tant, superior al
pressupost anual previst per la prestació del servei de 396.243,54 €.

3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partida 700103/171130/22700 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat 2016, i es preveu la seva existència en els
pressuposts que s’aprovin per als exercicis 2017 a 2020.

Fonaments de dret

1. L’art. 1 del RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei de contractes del sector públic, recull entre els principis que han de regir la
contractació pública els de llibertat d’accés a les licitacions, i la igualtat de tracte entre
els candidats.

2. Per la seva banda, l’art. 32.d) del mateix text legal estableix com a causa de
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nul·litat dels contractes administratius “totes aquelles disposicions, actes o
resolucions emanades de qualsevol òrgan de les administracions públiques que
atorguin, de forma directa o indirecta, avantatges a les empreses que hagin contractat
prèviament amb qualsevol Administració.

3. Tot i que el pressupost inicialment aprovat sigui correcte i ajustat al preu que
actualment s’està abonant per la prestació del servei, el fet que existeixi una obligació
de subrogació de personal, comporta la necessitat d’ajustar el pressupost de licitació
a aquesta realitat, per tal de no infringir els preceptes esmentats anteriorment.

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.- Modificar el pressupost de licitació del servei de neteja de zones verdes i
manteniment d’exterior d’equipaments, per tal d’ajustar-lo a l’obligació de subrogació
de personal, fixant-lo en 566.599,98 € anuals, IVA no inclòs, dels quals 455.759,64 €
corresponen a despeses de personal.

Per tant, el pressupost total del contracte és el següent:

PRESSUPOST ANUAL
Import
anual
NETEJA

base

532.639,96 €

MANTENIMENT 33.960,02 €

Tipus IVA

Import IVA

Import
anual

10 %

53.264,00 €

585.903,96 €

21 %

7.131,60 €

41.091,62 €

60.395,60 €

626.995,58 €

566.599,98

total

PRESSUPOST TOTAL DEL CONTRACTE
Import base

Tipus IVA

Import IVA

Import total

NETEJA

2.130.559,84 €

10 %

213.055,98 €

2.343.615,82 €

MANTENIMENT

135.840,08 €

21 %

28.526,42 €

164.366,50 €
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2.266.399,92 €

241.582,40 €

2.507.982,32 €

Segon.- Obrir un nou termini de 40 dies naturals, comptats des de la remissió de
l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.

Tercer.- Autoritzar la despesa de fins a 2.266.399,92 euros més 241.582,40 euros en
concepte

d’IVA,

en

total

2.507.982,32

euros,

a

càrrec

de

la

partida

700103/171130/22700, d’acord amb els següents imports i anualitats:

Exercici 2016: 417.997,05 euros. (op. A núm. 8216)
Exercicis 2017 a 2020: 2.089.985,27 euros. (op. APOS núm. 8214)
Quart.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes
d’aquesta contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents
partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2017 A 2020, a fi de poder
atendre les obligacions que meriti aquesta contractació.
Cinquè.- Autoritzar l’operació comptable inversa APOS/-1 núm. 8211 per import de
1.343.925,99 euros.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (7).

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RENOVACIÓ DE LA

INFRAESTRUCTURA D’EMMAGATZEMATGE D’APLICACIONS I SERVEIS TIC
CRÍTICS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
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“Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2015 es va iniciar
el procediment per la contractació del servei de renovació de la infraestructura
d’emmagatzematge d’aplicacions i serveis TIC crítics de l’Ajuntament de Mataró,
mitjançant procediment obert, no subjecte a regulació harmonitzada, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 144.628,10 euros, IVA no
inclòs.

Mitjançant informe de data 26 de gener de 2016, el cap de secció d’Infraestructures
del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions va procedir a la valoració va
procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, i per
informe de 29 de desembre de 2016, va procedir a la valoració de l’oferta econòmica,
tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Internacional Periféricos y Memorias
España, SL (IPM).

S’adjunta al present acord còpia dels dos informes.

Existeix crèdit adequat i suficient en els pressupostos aprovats per a la present
anualitat 2016.

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.- Adjudicar el servei de renovació de la infraestructura d’emmagatzematge
d’aplicacions i serveis TIC crítics de l’Ajuntament de Mataró, a favor de l’empresa
Internacional Periféricos y Memorias España, SL (IPM), per l’import de 122.511,00
euros, més 25.727,31 euros en concepte d’IVA, que en total ascendeix a 148.238,31
euros.

15

Segon.- 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 justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 6.125,55 euros,
corresponent al 5% del preu d’adjudicació.

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

c) 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. (Si és persona
física: fotocòpia del DNI).

d) Documentació acreditativa 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) Documentació acreditativa del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social
dels Minusvàlids (LISMI) 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 cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
Tercer.- Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies hàbils des de la remissió de
la notificació de l’adjudicació, l’empresa adjudicatària disposarà de 5 dies naturals 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
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des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 94,70 euros
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.

Cinquè.- Disposar a favor de Internacional Periféricos y Memorias España, SL (IPM),
l’import total de 148.238,31 euros, a càrrec de la partida 300600/92032Z/62600/2170
del pressupost aprovat per a la present anualitat 2016.
Sisè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

9

PROPOSTA PER DEIXAR SENSE EFECTE ACORD DE LA JUNTA DE

GOVERN LOCAL DE 25 DE GENER DE 2016 I RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE
LA JUNTA DEL GOVERN LOCAL DE 2 DE MARÇ DE 2015.

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

“En l’acord de la Junta de Govern Local, aprovat en sessió de data 2 de març de
2015, es refereix, en el punt primer de la seva part resolutiva, el següent:

1.

Nomenar com a funcionaris de carrera amb la la categoria de conserge, de

l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe comeses
especials, grup AP, a les persones següents:

Torn de reserva
1.- J.E.N.
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2.- X.C.M.
Torn lliure
3.- E.C.R.
Atès que s’ha detectat un error de transcripció en la escala, subescala i classe, en el
sentit de que on diu “de l’escala d’administració especial, subescala serveis
especials, classe comeses especials, grup AP”, hauria de dir “de l’escala
administració general, subescala subalterna, grup AP.”, tal i com ve determinat a la
vigent plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró.
D’acord amb el que disposa l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú: “Les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol
moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics
existents en llurs actes”.
Per acord de la Junta de Govern Local, aprovat en sessió de data 25 de gener de
2016, es va resoldre en el seu primer punt esmenar el “Decret 7395/2015, d’1
d’octubre”, quan havia de constar “l’acord de la Junta de Govern Local de 2 de març
de 2015”, ja que és l’acord que conté l’error objecte de rectificació, tal com s’esmenta
al primer paràgraf. Per la qual cosa, procedeix deixar-lo sense efecte i adoptar un
nou acord de rectificació.
Per tot això, INFORMO I PROPOSO:
Primer.- Deixar sense efecte l’acord de la Junta de Govern Local, aprovat en sessió
de data 25 de gener de 2016.
Segon.- Rectificar l’error de transcripció detectat en el punt primer de la part
resolutiva de l’acord de la Junta de Govern Local, aprovat en sessió de data 2 de
març de 2015, en el sentit de que on diu “de l’escala d’administració especial,
subescala serveis especials, classe comeses especials, grup AP”, hauria de dir “de
l’escala administració general, subescala subalterna, grup AP”.
Tercer.- Publicar aquesta esmena al Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme-

10

APROVACIÓ INICIAL DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL

PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-72 “CAN QUIRZE”.

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El 4 de febrer de 2016, PUMSA com a administració actuant del sector de Can
Quirze, ha sol·licitat l’aprovació inicial del compte liquidació definitiu de la Unitat
d’Actuació UA-72 Can Quirze, d’acord amb l’article 162 del Decret 305/2006, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme.

La Modificació puntual del Pla general d’ordenació que afecta l’àmbit de Can Quirze,
aprovada definitivament el 25 de juny de 2001, pel conseller de Política Territorial i
Obres Públiques, estableix dos àmbit d’execució diferenciada en el sector:
-

La Unitat d’actuació UA-72 Can Quirze
El Pla parcial Can Quirze

Aquesta Modificació del Pla general, a l’apartat 2.6.2, disposa la distribució de les
despeses d’urbanització i la descripció de les obres –a fi d’evitar realitzar obres i
connexions per duplicat– de forma que cadascun dels àmbits assumeixen les obres
d’urbanització de la següent forma:
-

Les obres que transcorren pel sòl públic del seu àmbit.
La part proporcional al nombre de parcel·les del seu àmbit, de les obres que
transcorren pel sòl públic del sector relatives a connexions a les xarxes
municipals de fora del sector i les obres de caràcter general.

Hi ha parcel·les agrupades que poden edificar més d’un habitatge, per tant la part
proporcional de cada àmbit s’aplica en funció del nombre d’habitatges per parcel·la i
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sector. La UA-72 preveu un total de 81 habitatges i el Pla parcial un total de 124
habitatges, el percentatge resultant és del 39,5% per la UA-72 i del 60,5% pel Pla
parcial.
El repartiment d’aquestes despeses, inclosa la gestió, es realitza entre els propietaris,
de conformitat amb el que disposa l'article 120.5 del Text Refós de la Llei
d'Urbanisme, en proporció al valor atribuït a les respectives finques resultants
adjudicades, quedant aquestes afectes al seu pagament.

Les despeses de gestió estan previstes expressament a l’article 120.1.f de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya, han de ser justificades i sotmeses als principis de
proporcionalitat i de no enriquiment injust, per tal de ser incloses com a despesa
d’urbanització a càrrec de les persones propietàries de l’àmbit reparcel·lable. El
percentatge aplicat és l’habitual en aquest tipus d’actuacions.

PUMSA presenta documentació i informe justificatiu de l’import total de les despeses
d’urbanització de la UA-72, segons el desglossament següent:
LIQUIDACIÓ DEFINTIVA
Urbanització
3.346.800,25 €
Reparcel·lació / Registre propietat
85.872,61 €
Planejament/Projectes/direcció obres
165.897,34 €
Altres
1.005,00 €
Total ……..
3.599.575,19 €
Despeses de Gestió 5%
179.978,76 €
IVA 16% *
412.078,42 €
TOTAL …..
4.191.632,37 €
* correspon a l’IVA de les 5 derrames liquidades, no
s’aplica a la quota pendent de pagament per transcurs de
més d’un any per a exercir el dret a repercutir al
destinatari
DERRAMES LIQUIDADES
Urbanització
Reparcel·lació / Registre propietat
Planejament/Projectes/direcció obres
Altres
Total ……..
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2.210.629,11 €
85.872,61 €
156.161,01 €
185,00 €
2.452.847,73 €

Despeses de Gestió 5%
IVA 16%
TOTAL …..

122.642,39 €
412.078,42 €
2.987.568,53 €

DERRAMA PENDENT
Urbanització
Planejament/Projectes/direcció obres
Altres
Total ……..
Despeses de Gestió
Sense IVA
TOTAL …..

1.136.171,14 €
9.736,33 €
820,00 €
1.146.727,47 €
57.336,37 €
0,00 €
1.204.063,84 €

Vistos els informes precedents; l’article 120 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 136.6 i 162; l’article 84 de la
Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú; els article 123 i 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, i els article 33, 36, 38 i 56 del Reglament Orgànic Municipal,
proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per
Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si s’escau, dels
següents ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el compte liquidació definitiu de la la Unitat d’Actuació
UA-72 Can Quirze, per un import total de 4.191.632,37 €, que comporta la liquidació
d’una última derrama per l’import de 1.204.063,84 € , d’acord amb els quadres
presentats per PUMSA que s’annexaran a la notificació d’aquests acords.
Segon.- Donar audiència prèvia a les persones interessades, pel termini de 15 dies,
perquè puguin consultar l’expedient administratiu i formular al·legacions, presentar
els justificants i documents que considerin oportuns per a la defensa del seu interès,
amb indicació que un cop aprovada definitivament la liquidació definitiva, per al
pagament de les quotes que corresponguin podrán sol·licitar l’ajornament o
fraccionament previst als articles 44 a 48 de l’Ordenança General, els criteris dels
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quals s’indicaran a la notificació d’aquests acords.

Tercer.- Comunicar-ho a les persones interessades i a PUMSA, als efectes
escaients.
Quart.- Donar compte dels acords anteriors a la propera Comissió Informativa
Municipal Àrea de Serveis Territorials i Sostenibilitat, d’acord amb l’article 126.2 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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