Data publicació: 06/10/16

ACTA NÚM. 6/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 21 DE MARÇ DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-ú de març 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 Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

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

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramirez Lara, que certifica.

Excusa la seva assistència la senyora Núria Moreno Romero, 2na. 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 7 de març de
2016

2

DESPATX OFICIAL

1

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró. Import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte: fins a 516.000,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de
durada inicial del contracte. (Exp. 52/2016).

4

Declarar desert i adjudicació lot 4 Alienació de 7 motocicletes propietat de l'Ajuntament
de Mataró, mitjançant subhasta.

5

Aprovar l’adjudicació del servei de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions
elèctriques de suport als actes al carrer organitzats, o en què col·labora l’Ajuntament.

6

Aprovar l’adjudicació dels lots 1 i 2 del subministrament de material pirotècnic.
SECRETARIA GENERAL

7

Donar-se per assabentada de la Sentència número 49/2016, de 16 de febrer, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona en el Procediment Abreujat
número 486/2014, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa
de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública.

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 7 de març de 2016

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

2

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI DE SUPORT INFORMÀTIC PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

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

“Mitjançant informe de data 03/03/2016, el cap del Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions del servei de suport informàtic per l’Ajuntament de Mataró per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 516.000,00 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 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
1.135.200,00 euros.

Consta a l’expedient:
• Informe del secretari general de data 11/03/2016, 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 11/03/2016 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat 2016, i la previsió de la seva existència en els pressupostos que
s’aprovin per als exercicis 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.

3

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 suport informàtic per
l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 516.000,00 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 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
1.135.200,00 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 la 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.- Atendre la despesa de fins a 624.360,00 €, a càrrec de les corresponents
partides, de la següent manera:
-

Exercici 2016: import de 156.090,00 euros (relació comptable A núm. 689).

-

Exercicis 2017 i 2018: import de 468.270,00 euros (relació comptable APOS
núm. 690).

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 la corresponent partida
dels pressuposts 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.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

4

DESERT

DECLARAR

I

ADJUDICACIÓ

LOT

4

ALIENACIÓ

DE

7

MOTOCICLETES PROPIETAT DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, MITJANÇANT
SUBHASTA.

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

“Relació d’antecedents

1. Per Decret 8092/2015, de 29 d’octubre, es va incoar un procediment per a
l’alienació, mitjançant pública subhasta, de set motocicletes de la marca
SANGLAS que havien estat prèviament declarades com a béns no utilitzables
per als serveis públics locals;
2. Per Decret 9503/2015, de 18 de desembre, es va aprovar el plec de
condicions i es va convocar pública subhasta;
3. L’anunci de licitació es va publicar al BOP el dia 25 de gener de 2016 i que es
va atorgar un termini per a la presentació d’ofertes de 30 dies naturals,
finalitzant el dia 24 de febrer de 2016;
4. Es va presentar una única oferta;
5. En data 03/03/2016 la Mesa de Contractació es va reunir per tal de procedir a
la obertura de les ofertes presentades (sobre núm. 2 –proposta econòmica-),
resultant que el sr. V.D.S. va presentar una oferta per import de TRES-CENTS
TRETZE EUROS (313 €), superior al tipus de licitació (fixat en DOS-CENTS
SETANTA EUROS -270 €-) pel lot núm. 4.
Vist que s’ha presentat una única oferta pel lot núm. 4;
Vist que ha presentat la documentació administrativa requerida;
Vist que aquesta oferta econòmica és superior al tipus de licitació;
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Vist que l’únic criteri d’adjudicació establert era el de la postura més elevada, de
conformitat amb el què disposa la condició XI del plec que ha regit el procediment,
Resulta d’aplicació al disposició addicional 2a del Real Decret Legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s¡aprova el Text Refós de la Llei de contractes del sector
Púiblic que atribueix a l’alcalde la competència relativa a l’alienació de patrimoni per
import inferior a tres milions d’euros i que no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost.
La competència està delegada a favor de la Junta de Govern Local per decret de
delegació de competències de data 15 de juny de 2015.

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 al sr. V.D.S., major d’edat, titular de DNI XX.XXX.XXX- X i domicili
a efectes de notificacions a la localitat de XXXX (Barcelona), al carrer XXXXX núm.
XX el lot núm. 4 (motocicleta amb matrícula B-1954-BT) per un import de TRESCENTS TRETZE EUROS (313 €);
Segon.- Declarar desert el concurs en relació a l’adjudicació dels lots núms. 1, 2, 3,
5, 6 i 7.
Tercer.- Notificar aquests acords a l’interessat i als serveis municipals afectats.“

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

5

L’ADJUDICACIÓ

APROVAR

DEL

SERVEI

DE

MUNTATGE

I

DESMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE SUPORT ALS
ACTES AL CARRER ORGANITZATS, O EN QUÈ COL·LABORA L’AJUNTAMENT.

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 11 de gener de 2016 es va iniciar el
procediment per la contractació del servei de muntatge d’instal·lacions elèctriques de
suport als actes al carrer organitzats, o en que col·labora l’Ajuntament, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 139.342,13 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada inicial del contracte.
Durant el termini de presentació d’ofertes es va presentar un únic licitador: Electricitat
Boquet SL.
Mitjançant informe de data 19 de febrer de 2016, el coordinador de producció de la
Direcció de Cultura va procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen
d’un judici de valor, i per informe de 26 de febrer de 2016, va procedir a la valoració
de l’oferta econòmica, amb més d’un criteri d’adjudicació avaluable, i proposa
l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Electricitat Boquet SL.

S’adjunta al present acord còpia dels dos informes.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les partides corresponents del

pressupost de l’exercici 2016. Així

mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per als exercici 2017 i
2018.

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 muntatge d’instal·lacions elèctriques de suport als
actes al carrer organitzats, o en que col·labora l’Ajuntament, a favor de l’empresa
Electricitat Boquet, SL, per l’import de 114.663,31 euros, IVA no inclòs.

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, en
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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 5.733,17
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.
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) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb
l’Administració pública que estableix l’article 60 del Text Refós de la Llei
de contractes del sector públic.
f)

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

g) Documentació justificativa d’un volum anual de negoci, que referit a
l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser
almenys de 104.500 euros.
h) Documentació acreditativa de disposar d’una assegurança
responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 900.000 euros.

de

i)

Relació dels principals serveis prestat durant els últims cinc anys
incloent import, data i destinatari públic o privat.

j)

Un mínim de tres certificats de correcte execució de treballs anàlegs als
que són objecte del present contracte i import superior a 40.000 euros
anuals. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o
subjecte privat al quan s’hagi prestat el servei.

k) 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.
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Tercer- Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.

Quart.- 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 96,20
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de Electricitat Boquet SL, l’import total de 157.650,18
euros, a càrrec de les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a
la present anualitat 2016 i pels que s’aprovin pels exercicis 2017 i 2018, desglossats
de la manera següent:

Exercici 2016:
• 1.450,00 euros (operació comptable D núm. 16827).
• 53.728,15 euros (relació comptable D núm. 528).
• 2.139,90 euros (relació comptable D núm. 603).
• 6.207,79 euros (relació comptable D núm. 679).
• 9.051,00 euros (relació comptable AD1 núm. 681).
Exercici 2017 i 2018:
• 363,00 euros (operació comptable DPOS-1 núm. 16582).
• 65.477,45 euros (relació comptable DPOS núm. 517).
• 3.974,10 euros (relació comptable ADPOS núm. 601).
• 15.258,79 euros (relació comptable ADPOS núm. 678).
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides corresponents dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per l’exercici 2017 i 2018, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant les expressades anualitats.

Setè.- Autoritzar, a càrrec de les corresponents partides, les operacions comptables
següents:
-

42,35 euros (relació comptable A/ núm. 604).
4.052,75 euros (relació comptable APOS/-1 núm. 600).
2.073,42 euros (relació comptable A/ núm. 529).
2.074,22 euros (relació comptable APOS/-1 núm. 518).
9.876,48 euros (relació comptable A/ núm. 680).
16.084,27 euros (relació comptable APOS/-1 núm. 677).
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Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (6).

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DELS LOTS 1 I 2 DEL SUBMINISTRAMENT

DE MATERIAL PIROTÈCNIC.

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

“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de febrer de 2016, es va iniciar el
procediment per la contractació del subministrament de material pirotècnic, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, amb un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació dels diferents lots de:
- Lot 1. Carretilles, sortidors i il·luminacions: 62.710,38 euros, IVA no inclòs.
- Lot 2. Bengales de lluïment i torxes: 18.072,90 euros, IVA no inclòs.
2. Mitjançant informe de data 10 de març de 2016, el coordinador de producció de la
Direcció de Cultura manifesta que han presentat oferta les següents empreses:
-

Pel Lot 1, tres empreses: Antigua Casa Manuel Estalella SL, Pirotècnia Igual
SA, i Pirotècnia Tomás SL.
Pel Lot 2, dues empreses: Antigua Casa Manuel Estalella SL, i Pirotècnia
Igual SA.

3. En primer lloc, mitjançant l’informe anteriorment esmentat es va procedir a la
valoració de les ofertes del Lot 1. Es fa constar a l’informe que Antigua Casa Manuel
Estalella SL presenta tots els articles de mostra sense el protector de la metxa
establert com a requisit a la clàusula 2a. del plec tècnics. Malgrat no complir amb
aquest element indispensable, les colles institucionals han efectuat les proves amb el
material subministrat, sense que hagi obtingut una puntuació mínima de 15 en
l’apartat “Qualitat dels articles a subministrar”. És per aquests motius que es
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considera exclosa del Lot 1 l’empresa Antigua Casa Manuel Estalella SL.
Valorades les ofertes del Lot 1, queda classificada en primer lloc l’empresa Pirotècnia
Igual SA, atès que ha presentat l’oferta més avantatjosa.
4. En segon lloc, al mateix informe i en relació a la valoració del Lot 2, es posa de
manifest que l’empresa Antigua Casa Manuel Estalella SL no ha presentat la totalitat
de les 10 unitats de mostra sol·licitades de tots els articles, el que és causa d’exclusió
del procediment. No obstant aquesta mancança, les colles institucionals han efectuat
les proves amb el material subministrat, sense que hagi obtingut una puntuació
mínima de 15 en l’apartat “Qualitat dels articles a subministrar”. És per aquests
motius que es considera exclosa del Lot 2 l’empresa Antigua Casa Manuel Estalella
SL.

Com a conseqüència, resulta també classificada en primer lloc l’empresa Pirotècnia
Igual SA pel Lot 2, en tractar-se de l’única empresa que compleix els requeriments
exigits als plecs de condicions.

5. Per tant, es proposa l’adjudicació del Lot i el Lot 2 a favor de Pirotècnia Igual SA.

6. S’adjunta còpia de l’informe tècnic esmentat.
7. Existeix crèdit adequat i suficient en els pressupostos aprovats per a la present
anualitat 2016 per fer front a les despeses derivades de la present contractació, i es
preveu l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents partides dels
pressupostos que s’aprovin pels exercicis 2017 i 2018.
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.
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.- Declarar exclosa de la licitació del Lot 1 i del Lot 2 l’empresa Antigua Casa
Manuel Estalella SL, pels motius exposats anteriorment.
Segon.- Adjudicar el Lot 1 (Carretilles, sortidors i il·luminacions) i el Lot 2 (Bengales
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de lluïment i torxes) del contracte de subministrament de material pirotècnic, a favor
de l’empresa Pirotècnia Igual SA, pels preus unitaris que consten a la seva oferta.
Tercer.- Requerir a l’empresa Pirotècnia Igual SA, perquè en el termini màxim de deu
dies a comptar de del dia següent a la recepció de la notificació del present acord
presenti:
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de
Mataró, l’import de 4.039,15 euros, en concepte de garantia de garantia
definitiva, corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
b) 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.
c) 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.
d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb
una Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei
de contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de
prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de
deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període
executiu.
e) Còpia

de

la

pòlissa

d’assegurança

d’indemnització

per

riscos

professionals per import no inferior a 600.000 euros, i rebut de
pagament.
f)

Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que
garanteixi el manteniment de la cobertura durant tota la durada del
contracte.

g) Memòria descriptiva del personal, vehicles, equips i materials aptes per
a la realització del subministrament objecte del contracte.
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h) Una relació dels principals subministraments realitzats durant els cinc
últims anys incloent import, data i destinatari, públic o privat.
i)

Un mínim de tres certificats de correcte execució de subministraments
d’objecte i import equivalents als que són objecte del present contracte.
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte
privat al qual s’hagi prestat el servei.

j)

Autorització especial per a conductors de mercaderies perilloses.

k) Certificat ADR dels vehicles que hagin d’efectuar el transport.
l)

Còpia de l’autorització del taller o dipòsit.

m) Acreditació 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.
Quart.- Un cop hagi aportat la documentació 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 Pirotècnia Igual SA, l’import de 97.743,61
euros, desglossats de la manera següent:
-

Exercici 2015: Relació comptable D núm. 843 per import de 45.555,33
euros.
Exercici 2016: Relació comptable DPOS núm. 844 per import de
52.188,28 euros.

Sisè.- Per a l’efectivitat del present acord, autoritzar a càrrec de les corresponents
partides, les operacions comptables següents:
•
•
•

Relació comptable AC núm. 846 per import de 994,06 euros.
Relació comptable APOS núm. 848 per import de 1.053,07 euros.
Relació comptable inversa A/ núm. 847 per import de 1.043,61 euros.

13

•

Relació comptable inversa APOS/ núm. 849 per import de 1.007,67
euros.

Setè.- 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 2017 a 2018 a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les expressades anualitats
Vuitè. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

SECRETARIA GENERAL

7

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 49/2016,

DE 16 DE FEBRER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 2 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO
486/2014, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ
ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT
A LA VIA PÚBLICA.

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

“En data 29 de febrer de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 49/2016, de 16 de febrer, dictada en el
Procediment Abreujat número 486/2014, interposat per la senyora M.A.P.C., contra el
decret numero 6987/2014, de 9 d’octubre, del regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
per caiguda al carrer Josep Pla número 17 el dia 22 de novembre de 2012.

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
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indemnització per danys i perjudicis per un import de 3.054,04 euros. La sentència del
Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda per indemnització demanada
per l’actora – sense costes -, entre altres, amb el següent argument:

“Valorada toda la prueba en su conjunto no puede entenderse
acreditado que la actora se cayera en el punto en el que mantiene que
se cayó. (....)
A todo ello debe añadirse que ese pequeño desperfecto de la acera
se encontraba muy cerca del domicilio de la actora, por lo que tenía
que ser conocido por la misma, y en las fotografías aportadas se
observa que la acera es ancha y permite sin estrecheces el paso por
la misma sin necesidad de circular sobre el desperfecto”.
En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per
Resolució de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, proposo el següent acord:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número 49/2016, de 16 de
febrer, dictada en el Procediment Abreujat número 486/2014 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 2 de Barcelona, interposat per la senyora M.A.P.C., contra el
decret numero 6987/2014, de 9 d’octubre, del regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
per caiguda al carrer Josep Pla número 17 el dia 22 de novembre de 2012
(Expedient: W 40/2012).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona.”

Es donen per assabentats

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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