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Data publicació: 06/10/16 

 

ACTA NÚM.  4/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOC AL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 22  DE  FEBRER  DE  2016. 

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

 

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-dos 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           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

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

 

 

Excusa la seva assistència  

En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   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 8 de febrer de 
2016  

 
 
2 DESPATX OFICIAL  
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Compres i Contractacions-  
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació del servei de gestió de la plataforma d’atenció telefònica i telemàtica del 
Servei d’Atenció Ciutadana, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada.  

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

contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les platges de Mataró, 
mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

 
5 Aprovar l’adjudicació pel subministrament de  gasolina i gasoil per a vehicles de 

l’Ajuntament de Mataró i de les empreses municipals Aigües de Mataró i Pumsa 
 
6 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment d’instal·lacions d’incendis en edificis 

municipals 
 
7 Aprovar l’adjudicació del lot 3 (bateries, cascades, traques, voladors i trons) del 

subministrament de material pirotècnic.  
 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
8 Donar-se per assabentada de la Sentència número 398/2015, de 18 de desembre de 

2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, que 
desestima el recurs contenciós administratiu número 366/2014-F, Procediment 
Ordinari, interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de 
responsabilitat patrimonial per haver caigut quan circulava amb la seva motocicleta 
per la glorieta Mas Costabella incorporant-se al Camí del Mig. 

 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  
 
 -Servei d’Espais Públics- 
 
9 Acceptació dels preus pel tractament, transferència i gestió per aquest any 2016 

aprovats el passat 17.12.2015 per la Junta General del Consorci pel tractament de 
residus del Maresme. 

 
 
 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  8 de febrer de 

2016. 



 3

 

 

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 E CONÒMICA 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 
-Servei de Compres i Contractacions-  

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I  

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE L SERVEI DE 

GESTIÓ DE LA PLATAFORMA D’ATENCIÓ TELEFÒNICA I TELE MÀTICA DEL 

SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO 

SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent:  

 

“Mitjançant informe de data 25/01/2016, l’adjunta al cap del Servei d’Atenció 

Ciutadana sol·licita la tramitació de la contractació del servei de gestió de la 

plataforma d’atenció telefònica i telemàtica del Servei d’Atenció Ciutadana de 

l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 311.82,88 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 

684.882,34 euros. 
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Consta a l’expedient: 

 
• informe del secretari general de data 29/01/2016, 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 29/01/2016 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 300700/925120/22799 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. 

 
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 gestió de la plataforma 

d’atenció telefònica i telemàtica del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 

Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 

311.82,88 euros 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 la 

clàusula vintena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del 

contracte és de 684.882,34 euros. 

Segon.-  Aprovar el plec de condicions econòmico-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 
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Tercer.-  Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.-  Atendre la despesa de fins a 311.282,88 €, més 65.369,41 € en concepte 

d’IVA, en total, 376.652,29 €, a càrrec de la partida 300700/925120/22799 de la 

següent manera: 

 

Exercici 2016: import de 117.703,84 euros (operació comptable A núm. 6220). 

Exercicis 2017 i 2018: import de 258.948,45 euros (operació comptable APOS núm. 

6221). 

 

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. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I  

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE L SERVEI DE 

VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME A LES PLATGES DE  MATARÓ, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACI Ó 

HARMONITZADA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent:  
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“Mitjançant informe de data 11/02/2016, la cap del Servei de Protecció Civil proposa 

la tramitació de la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme a les 

platges de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 

de fins a 126.423,09 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga i de modificacions contemplades en el plec administratiu, el valor estimat 

del contracte és de 278.130,80 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe del secretari de data 25/01/2016, 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 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 partida 700500/172410/22703 del pressupost municipal de 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 de vigilància, salvament i 

socorrisme a les platges de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 126.423,09 euros, IVA 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 

el plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 278.130,80 euros. 



 7

 

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 126.423,09 euros, més 26.548,84 euros en 

concepte d’IVA, en total 152.971,93 euros, a càrrec a la partida 

700500/172410/22703 del pressupost municipal de la present anualitat 2016 ( op. A 

núm. 3898).” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

5 APROVAR L’ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE  GAS OLINA I 

GASOIL PER A VEHICLES DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I D E LES 

EMPRESES MUNICIPALS AIGÜES DE MATARÓ I PUMSA 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent:  

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 d’ octubre de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment obert,  subjecte a regulació 

harmonitzada, per a la contractació del subministrament de  gasolina i gasoil per a 

vehicles de l’Ajuntament de Mataró i de les empreses municipals Aigües de Mataró, 

SA i Pumsa, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins 

a 232.383,89 euros, IVA no inclòs. 

 

Mitjançant informe de data 14 de  gener  de 2016,  el  cap de la u.a. del  Servei   de 
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Compres i Contractacions   va procedir a la valoració de l’oferta econòmica, tot 

quedant classificada en primer lloc l’empresa Solred, SA 

 

S’adjunta al present acord còpia de l’informe esmentat. 

 

Es preveu l’existència de 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 que hi hagi crèdit adequat i suficient  per als 

exercici  2017 i 2018. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició 

Addicional Trenta-quatrena 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 subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles de 

l’Ajuntament de Mataró i les empreses municipal Aigües de Mataró, SA i Pumsa , a 

favor de l’empresa Solred SA, d’ acord amb el descompte ofert per l’ empresa d’ un 

7,15 % sobre el preu de venda al públic. 

 

Segon.-  Supeditar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa Solred, SA, en el termini 

màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació de 

l’adjudicació, constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una garantia per import 

de 11.619,19 euros, corresponent al 5% del pressupost base de licitació, advertint-lo 

que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta. 

 

Tercer.-  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. 

 

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  
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468,04 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i en el BOE.  

 

Cinquè.-  Disposar a favor de Solred, SA, l’import de 281.184,51 euros, iva inclòs, de 

la següent manera: 

 
244.000 €, iva inclòs, càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró 

� Relació D núm. 255 per import de 91.500 € 

� Relació ADPOS núm. 257 per import de 152.500 €  

 

36.337,51 €, iva inclòs, a càrrec del pressupost de l’ empresa Aigües de Mataró, SA 

847,00 €, iva inclòs, a càrrec del pressupost de PUMSA. 

 

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  pels 

exercicis 2017 i 2018 , a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 

contractació durant les anualitats esmentades. 

 

Setè.- Aprovar les operacions inverses relació A/ núm. 256 per import de 30.500 € i la 

relació APOS/-1 núm. 258 per import de 122.000 € 

 

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

6 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

D’INSTAL·LACIONS D’INCENDIS EN EDIFICIS MUNICIPALS 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent:  

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2015 es va iniciar 

el procediment per la contractació del servei de manteniment d’instal·lacions 

d’extinció d’incendis en edificis municipals, mitjançant procediment obert, no subjecte 

a regulació harmonitzada, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
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contracte de fins a 46.677,80 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

Mitjançant informe de data 13 de gener de 2016, l’arquitecta tècnica del Servei 

d’Equipaments Municipals va procedir a la valoració dels criteris de valoració que 

depenen d’un judici de valor, i per informe de 25 de gener de 2016, va procedir a la 

valoració de l’oferta econòmica, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa 

Plana Fàbrega Seguretat, SL. 

 

S’adjunta al present acord còpia dels dos informes. 

 

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

anualitat 2016 i es preveu l’existència en els pressupostos que s’aprovin per als anys 

2017 i 2018. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició 

Addicional Trenta-quatrena 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 manteniment d’instal·lacions d’extinció d’incendis en 

edificis municipals, a favor de l’empresa Plana Fàbrega Seguretat, SL, per l’import de 

46.677,808euros, més 9.802,32 euros en concepte d’IVA, que en total ascendeix a 

56.480,12 euros. 

 

Segon.-  D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret 

legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim pels dos anys de durada del contracte 

de 46.677,80 euros, IVA no inclòs.  

 

Tercer.-  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: 
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a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 2.333,89 euros, 

corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 

 

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) 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 la matrícula esmentada. 

 
e) 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.  

 
f) Còpia de la pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals per 

import no inferior a 107.358,89 euros, i rebut de pagament. 

 
g) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el 

manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte. 

h) Relació dels principals serveis  realitzats durant els cinc últims anys incloent 

import, data i destinatari, públic o privat. 

 

i) Un mínim de tres certificats de correcte execució de contractes de manteniment 

d’instal·lacions d’extinció d’incendis d’import superior a 15.000 euros anuals, 

expedits per la persona a qui s’han prestat els serveis. 

 

j) 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 
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seva oferta. 

 

Quart.-  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. 

 

Cinquè.- 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 93,70 

euros per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Sisè.-  Disposar a favor de Plana Fàbrega Seguretat, SL, l’import total de 56.480,12 

euros, a càrrec de les partides corresponents del pressupost aprovat per a la present 

anualitat 2016 i dels que s’aprovin pels anys 2017 i 2018, desglossats de la manera 

següent: 

 

Exercici 2016: - Relació comptable A/ núm. 336 per import de 4.706,68 euros. 

- Relació comptable D núm. 329 per import de 23.533,38 euros. 

 

Exercici 2017: - Relació comptable APOS/-1 núm. 319 per import de 28.240,06 euros. 

- Relació comptable ADPOS per import de 28.240,06 euros. 

 

Exercici 2018: Relació comptable ADPOS núm. 340 per import de 4.706,68 euros. 

Setè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

7 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 3 (BATERIES, CASCAD ES, 

TRAQUES, VOLADORS I TRONS) DEL SUBMINISTRAMENT DE M ATERIAL 

PIROTÈCNIC.  

 

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

 

“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. 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 08/02/2016, es van declarar deserts 

els lots 1 i 2, en no haver-se rebut cap proposició. 

 

El coordinador de Producció de la Direcció de Cultura, per mitjà d’informe de data 

15/01/2016, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un 

judici de valor, i per informe de la directora de Cultura de data 29/01/2016  s’ha 

valorat la oferta econòmica, considerant correcta la proposta efectuada per Pirotècnia 

Tomás, SL ja que els preus que consten en la seva oferta són inferior als establerts 

com a màxim de licitació. 

 

Existeix 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 es preveu la seva existència en els pressupostos que 

s’aprovin per a l’exercici 2017 i 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 a l’empresa Pirotècnia Tomás, SL el Lot 3 (Bateries, cascades, 

traques, voladors i trons) del contracte de subministrament de material pirotècnic, 
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pels preus unitaris oferts en la seva proposició. 

 

Segon.-  Requerir l’empresa Pirotècnia Tomás, SL perquè, en el termini màxim de 

deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord 

presenti: 

 

a) 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. 

 

b) 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.  

 

c) Còpia de la pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals per 

import no inferior a 600.000 €, i rebut de pagament. 

 

d) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el 

manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte. 

 

e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

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

l’import de 196,73 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5% 

del pressupost d’adjudicació. 

 

Advertint-lo que cas de  no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta i  es procedirà a  requerir la mateixa documentació al licitador classificat 

en segon lloc. 

 

Tercer.-  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. 

 

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 5.53 
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euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP  

 

Cinquè.-  Disposar a favor de l’empresa Pirotècnia Tomás, SL l’import de 3.934,60 

euros més 826,28 €, en total 4.760,88 euros, de la següent  manera: 

 
• Any 2016: 1.792,62 € (Relació comptable D núm. 168) 

• Anys 2017 i 2018: 2.968,26 € (Relació comptable DPOS núm. 166) 

                 

Sisè.-   Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les corresponents partides  dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovin pels exercicis  2017 i 2018, a fi de poder atendre les obligacions que meriti 

aquesta contractació durant l’expressada anualitat. 

 

Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i el preu 

adjudicat, autoritzar les operacions comptables inverses següents: 

 
• Relació comptable A/ núm. 167 per import de 108,64 euros. 

• Relació comptable APOS/-1 núm. 165 per import de 244,64 euros. 

 

Vuitè.-  Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

8 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 3 98/2015, 

DE 18 DE DESEMBRE DE 2015, DICTADA PEL JUTJAT CONTE NCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 366/2014-F, PROCEDIMENT 

ORDINARI, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA R ECLAMACIÓ 

ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER H AVER CAIGUT 
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QUAN CIRCULAVA AMB LA SEVA MOTOCICLETA PER LA GLORI ETA MAS 

COSTABELLA INCORPORANT-SE AL CAMÍ DEL MIG. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent:  

 

“En data 5 de febrer de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 398/2015, de 18 de desembre de 2015, 

dictada en el Procediment Ordinari número 366/2014-F, interposat per la senyora 

Juliana Molina Corzo, contra el decret numero 4648/2014, de 26 de juny, del Regidor 

Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació 

administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut quan circulava amb la 

seva motocicleta per la glorieta Mas Costabella incorporant-se al Camí del Mig. 

 

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 

indemnització per danys i perjudicis per un import de 40.357,96 euros. La sentència 

del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda sense imposició de les 

costes del procediment, entre altres consideracions perquè: 

 

 “se trataba de un socavón de pequeña entidad y que se trató de un 

accidente-caída casual de la conductora aquí recurrente, por lo que 

no es descartable una infracción del deber de observancia por la 

recurrente de las condiciones de la vía (precaución y diligencia en la 

conducción atendiendo a las circunstancias de la vía) máxime 

cuando el pequeño socavón inferior a 3 centímetros.” 

 

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 Sentència número 398/2015, de 18 de 

desembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona, en el Procediment Ordinari número 366/2014-F, interposat per la senyora 

J.M.C., contra el decret numero 4648/2014, de 26 de juny, del Regidor Delegat 

d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa 

de responsabilitat patrimonial per haver caigut quan circulava amb la seva 

motocicleta per la glorieta Mas Costabella incorporant-se al Camí del Mig, el dia 19 
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de maig de 2012 (Expedient: W57/2012). 

 

Segon.-  Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  

 

-Servei d’Espais Públics- 

 

9 ACCEPTACIÓ DELS PREUS PEL TRACTAMENT, TRANSFERÈNC IA I 

GESTIÓ PER AQUEST ANY 2016 APROVATS EL PASSAT 17.12 .2015 PER LA 

JUNTA GENERAL DEL CONSORCI PEL TRACTAMENT DE RESIDU S DEL 

MARESME. 

 

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, presenta la proposta següent:  

 

“El passat 17 de desembre de 2015 s’aproven, per la Junta General del Consorci per 

al Tractament de Residus del Maresme, els preus de tractament, transferència i 

gestió per aquest any 2016 (IVA inclòs), pels diferents serveis que el consorci presta 

als Ajuntaments. 

 

 
Tractament matèria orgànica  Preus 2016  
Transferència de la FORM 9.41 €/Tn 
Tractament de la FORM 52.68 €/Tn 
Gestió dels impropis 41.42 €/Tn 

 
Treballs Consorci  Preus 2016  
Cànon tractament fixe 29.11 €/Tn 
Cànon variable 29.46 €/Tn 
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Tractament Voluminosos Preus 2016  

Cànon tractament planta voluminosos 47.25 €/Tn 
 

Transferències recollida selectiva  Preus 2016  
Envasos 25.80 €/Tn 
Vidre 17.80 €/Tn 

 
 
 
Vist l’informe del Tècnic de Residus i Neteja Viària de data 27 de gener de 2016 en 

relació a la previsió de despesa per l’any 2016 en aplicació d’aquests preus. 

 

Vista la necessitat d’aprovar un document comptable per fer front a les despeses dels 

serveis fins a final d’any. 

 

Ateses les bases d’execució del pressupost per l’any 2014 prorrogades per l’any 2015 

i pel 2016, que estableixen que l’òrgan competent per aprovar els documents 

comptables serà la Junta de Govern local, 

 

La regidora delegada de Via Pública i Equipaments Municipals proposa a la Junta de 

Govern local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Acceptar els preus aprovats per la Junta del Consorci per al tractament de 

Residus del Maresme per l’any 2016. 

 

Segon .- Aprovar els documents comptables que es relacionen a continuació, en 

càrrec al pressupost municipal per l’any 2016. 

 
AD  201600007385     73.585,00  €     700100 162140 22700      Transferència recollida 
selectiva 
AD  201600007386    145.530,00 €     700100 162330 22799      Tractament voluminosos 
AD  201600007384    361.997,90 €     700100 162320 22799      Tractament orgànica 
AD  201600007383  2.168.411,77€    700100 162310  22799      Tractament brossa conjunta 
                   Consorci domiciliaria comercial 
 
Tercer.-  Comunicar el present acord al Consorci pel tractament de residus del 

Maresme, al Servei d’Intervenció i al Servei de Gestió Econòmica.” 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  
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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 

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

 


