Data publicació: 06/10/16

ACTA NÚM. 9/2016- SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 21 D’ABRIL DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-ú d’abril de dos mil setze, essent les dotze hores del
migdia, 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
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

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.

Excusen la seva assistència
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero

1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
-Servei de Compres i Contractacions-

1

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, de la gestió de la graella aèria i serveis
associats de la Festa al Cel 2016.
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2

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 2016.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

-Servei de Compres i Contractacions-

1

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DE LA GESTIÓ DE LA GRAELLA AÈRIA I SERVEIS
ASSOCIATS DE LA FESTA AL CEL 2016.

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

“Mitjançant informe de data 22/02/2016, el cap del Servei de Promoció de Ciutat i
Comerç proposa la tramitació de la contractació de la gestió de la graella aèria i
serveis associats de la Festa al Cel 2016 a Mataró per un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 80.000,00 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles
modificacions contemplades en la clàusula vintena del plec administratiu, el valor
estimat del contracte és de 88.000 euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 25/02/2016, 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 25/02/2016 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
2016..
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 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 de la gestió de la graella aèria i serveis
associats per la Festa al Cel 2016, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 80.000,00 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles
modificacions contemplades en la clàusula vintena del plec administratiu, el valor
estimat del contracte és de 88.000 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 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.- Autoritzar la despesa de fins a 96.800 euros, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost aprovat per a la present anualitat (A num.15519) “

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
2

APROVACIÓ

Unanimitat. (5).
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 2016.
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El senyor Juan Carlos Jérez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:

“Mitjançant informe de data 22/02/2016, el cap del Servei de Promoció de Ciutat i
Comerç proposa la tramitació de la contractació del servei d’ assistència tècnica per
a l’ organització de la Festa al Cel 2016 a Mataró per un import fixat com a màxim per
a l’adjudicació del contracte de fins a 66.700,00 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles
modificacions contemplades en la clàusula vintena del plec administratiu, el valor
estimat del contracte és de 73.370 euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 25/02/2016, 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 25/02/2016 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..

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 d’ assistència tècnica per a l’
organització de la Festa al Cel 2016, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 66.700,00 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles
modificacions contemplades en la clàusula vintena del plec administratiu, el valor
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estimat del contracte és de 73.370 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 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.- Autoritzar la despesa de fins a 80.707 euros, amb càrrec a la partida
corresponent del pressupost aprovat per a la present anualitat (A num.15520)”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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