
   
 
 
  Data de publicació: 07/10/2015 

ACTA NÚM. 24/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC L’1 DE DESEMBRE DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, l’1 de desembre de dos mil catorze, 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 JOAN MORA I BOSCH, Alcalde - president 

 
 
Hi concorren: 
 

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

 

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

 

 

Excusen la seva assistència:  

En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 

 

 

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 17 de 
novembre de 2014. 

 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  

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 d’assegurances de responsabilitat civil i patrimonial, danys al patrimoni, i accidents 
del personal. 

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

contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, dels 
serveis postals ordinaris per l’Ajuntament de Mataró,  Aigües de Mataró,  PUMSA,  i el 
TecnoCampus Mataró-Maresme. 

 
5 Adjudicació del servei de conservació i manteniment de  l’enllumenat públic de Mataró. 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
6 Ratificació del Decret 7895/2014, de 12 de novembre, d'acceptació de la subvenció 

del SOC per import de 439.460,60 euros. 
 
7 Nomenament funcionària carrera com a assistent social a GRL 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
 -Servei d’Equipaments Municipals- 
 
8 Deixar sense efecte l’aprovació inicial del Projecte Executiu d’adaptació per a Casal de 

la Gent Gran de l’espai de l’antiga piscina al Centre Cívic Gatassa i substitució de les 
travesses de l’exterior per un import de 206.605,48 € sense IVA (249.992,63 € IVA 
inclòs. 

 
 
 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  17 de novembre 

de 2014. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

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

 

 

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

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 D’ASSEGURANCES DE RESPONSABILITAT CIVIL I PATRIMONIAL, 

DANYS AL PATRIMONI, I ACCIDENTS DEL PERSONAL. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 07/10/2014, el secretari general de l’Ajuntament sol·licita 

la tramitació de la contractació del servei d’assegurances per a l’Ajuntament de Mataró, 

per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 987.200 

euros pels 4 anys de la durada inicial del contracte, dividit en tres lots: 

 

- Lot 1: responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l’Ajuntament. 

- lot 2:  danys materials ocasionats al patrimoni de l’Ajuntament. 

- lot 3:  accidents del personal al servei de l’Ajuntament segons conveni laborals i 

acord funcionaris. 

 

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

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec 
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de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 1.678.240,00 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 14/11/2014, 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 14/11/2014 respecte a  la previsió 

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 

la present contractació a la partida 310400/920610/22400 dels pressuposts 

municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 a 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. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei d’assegurances per a 

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

contracte de fins a 987.200 euros pels 4 anys de la durada inicial del contracte, dividit 

en tres lots: 

 

- Lot 1: responsabilitat civil i administrativa patrimonial de l’Ajuntament: 600.000 euros. 

- lot 2:  danys materials ocasionats al patrimoni de l’Ajuntament: 360.000 euros. 

- lot 3:  accidents del personal al servei de l’Ajuntament segons conveni laborals i 

acord funcionaris: 27.200 euros. 

 

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

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec 
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de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 1.678.240,00 euros. 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques 

particulars que regiran 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.- Atendre la despesa de fins a 987.200 euros, impostos i taxes inclosos, a 

càrrec de la partida 310400/920610/22400 dels pressupostos municipals que 

s’aprovin per als exercicis 2015 a 2018.( Relació APOS núm. 4374) 

 

Cinquè.- 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 2015 a 2018, a fi de poder atendre les despeses que es 

preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DELS 

SERVEIS POSTALS ORDINARIS PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ,  AIGÜES 

DE MATARÓ,  PUMSA,  I EL TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
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1. Mitjançant informe de data 14/11/2014,  el cap de la u.a. del Servei de Compres i 

Contractacions sol·licita la tramitació de la contractació dels serveis postals ordinaris 

per l’Ajuntament de Mataró,  Aigües de Mataró,  PUMSA,  i el TecnoCampus Mataró-

Maresme . 

 

2. El pressupost màxim de licitació per l’ any de durada inicial del contracte es de  

121.315,02 € més 25.476,15 € en concepte d’IVA, en total 146.791,17  €  

 

3. Tenint en compte la possibilitat de pròrroga per 1 any addicional, el valor estimat 

del contracte és de  254.761,54 € euros. 

 

4. Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 17/11/2014, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

• Informe de l’interventor de Fons de data 17/11/2014 respecte a la previsió 

d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos municipals que s’ 

aprovin per als exercicis 2015 i 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. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis postals, per un import fixat 

com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 121.315,02 euros, IVA no 

inclòs, per l’ any de durada inicial del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per 1 anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat 

del contracte és de 254.761,54 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 

 

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 121.315,02 €, més 25.476,15 € en concepte 

d’IVA, en total, 146.791,17 €,  de la següent manera: 

 

44.551,96 €,  IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró 

 

Exercici 2015: 37.126,63 euros (operació APOS núm. 103585) 

Exercici 2016 : 7.425,33 euros (operació APOS núm. 103585) 

 

102.239,21 €, IVA inclòs, a càrrec dels pressupostos de les empreses Aigües de 

Mataró,  PUMSA, i TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM).  

 

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 

del pressupost municipal que s’aprovi per a l’ exercici 2015  i 2016 , 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. (5). 

 

 

 

5 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE  

L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MATARÓ. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 de juliol de 2014 es va iniciar 

l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i 

manteniment de  l’enllumenat públic de Mataró per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 2.888.177,04 euros, IVA no inclòs, pels quatre 

anys de durada inicial del contracte. 

 

Mitjançant informe de data 10 de novembre de 2014, el Cap del Servei d’Espais 

Públics, el Cap de la Secció de Vialitat i Serveis i la enginyera tècnica municipal, van 

procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i 

per informe de data 21 de novembre de 2014 han valorat les ofertes econòmiques, tot 

quedant classificada en primer lloc l’empresa “Electricitat Boquet, SL”. S’adjunta al 

present acord còpia d’ambdós informes. 

 

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que s’aprovin 

per als exercicis  2015  a 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: 
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Primer.- Adjudicar la contractació del servei de conservació i manteniment de 

l’enllumenat públic de Mataró, a favor de l’empresa “Electricitat Boquet, SL”  per un 

import de 2.252.778,00 €,  IVA, no inclòs que comporta una baixa de 22 % respecte 

del preus base de licitació. 

Aquesta baixa serà aplicable proporcionalment a tots els preus unitaris i de càlcul del 

pressupost. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Electricitat Boquet, 

SL” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció 

de la notificació del present acord, la següent documentació: 

 
a) documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta Corporació 

la garantia definitiva per import de 112.638,90 euros, equivalent al 5 per cent de 

l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

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

seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador. 

 

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 106,55 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i 691,44 euros, per la publicació de 

l’anunci de licitació en el BOE. 

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Electricitat Boquet, SL” l’import de 

2.252.778,00 euros, més 473.083,38 euros en concepte d’IVA, a càrrec de la partida 

400104/165120/21000 del pressupost municipal que s’aprovi pels anys 2015 a 2018 

(operació ADPOS núm. 201400105940) 

 

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

a les corresponents partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2015 a 
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2018. 

 

Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import 

adjudicat, autoritzar l’anotació comptable inversa per import de 3.494.694,20 euros 

IVA inclòs (operació APOS/ núm. 201400106267)  

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

contractant. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 RATIFICACIÓ DEL DECRET 7895/2014, DE 12 DE NOVEMBRE, 

D'ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SOC PER IMPORT DE 439.460,60 

EUROS. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per tal de donar cobertura a l’inici de plans d’ocupació que suposen la contractació a 

51 persones a partir del 26 de novembre, per Decret 7895/2014, de 12 de novembre, 

es va resoldre l’acceptació de la subvenció concedida en data 10 de novembre pel 

Servei d’Ocupació de la Generalitat per a aquest fi. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, 

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011 a la Junta de Govern Local, el regidor delegat d’Administració i Atenció 

Ciutadana, previ dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta 
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de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 

 

Únic.- Ratificar el Decret número 7895/2014, de 12 de novembre, el text íntegre del 

qual és: 

 
“L’Ajuntament de Mataró va presentar sol•licitud de subvenció per un import total de 
439.587,71 euros d’acord amb l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, per la qual 
s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al Programa Treball i 
Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin 
exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre convocatòria per a l’any 
2014. 
 
Per resolució de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de 10 de novembre 
de 2014 s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció de 439.460,60 euros, amb 
càrrec a les partides pressupostàries 6204D/460000103/331D/0000, 
6204D/461000103/331D/0000, 6204D/460000102/331D/0000 i 
6204D/460000103/331D/0072 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya 
per a l’any 2014. 
 
D’acord amb les disposicions de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
Règim Local (reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de “medidas para 
la modernización del gobierno local” ), el Real Decret 781/86, de 18 d'abril, que 
aprova el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, la Llei 
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 179/1995, 
de 13 de juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament  
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), així com els articles 28.4 i 18.A.2 
de les Bases d’execució del Pressupost municipal 2014. 
 
D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, que n’aprova el Reglament. 
 
En virtut de les competències atorgades per la legalitat vigent, 
 
RESOLC: 
 
1. Acceptar la subvenció per import de 439.460,60 euros amb càrrec a les partides 
pressupostàries 6204D/460000103/331D/0000, 6204D/461000103/331D/0000, 
6204D/460000102/331D/0000 i 6204D/460000103/331D/0072 del pressupost del 
Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2014, atorgada per la resolució de la 
directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de 10 
de novembre de 2014, relativa a l’Ordre EMO/221/2014, de 21 de juliol, (DOGC 6668 
de 21 de juliol) per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per al 
Programa Treball i Formació de persones aturades, prioritàriament a partir de 30 
anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre 
convocatòria per a l’any 2014, i aprovar els projectes: 
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Expedient Nom de l’actuació Import 
2014/PANP/SPO/0063/EX01 Cura, gestió i manteniment dels 

equipaments i espais públics 
178.878,24.- 

2014/PANP/SPO/0063/EX02 Suport a l’atenció ciutadana 157.200,00.- 

2014/PANP/SPO/0063/EX03 Suport tècnic en tasques de delineació 15.720,00.- 

2014/PANP/SPO/0063/EX04 Informació i suport per la cohesió 23.695,92.- 

2014/PANP/SPO/0063/EX05 Manteniment i suport en els 
equipaments i espais públics 

24.597,36.- 

2014/PANP/SPO/0063/AF01 Formació 22.500,00.- 

2014/PANP/SPO/0063/PR01 Personal tècnic i/o de suport 16.869,08.- 

 Total: 439.460,60.- 

 
2. Elevar aquesta resolució a la Junta de Govern per a la seva ratificació.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

7 NOMENAMENT FUNCIONÀRIA CARRERA COM A ASSISTENT SOCIAL A 

GRL 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per Decret 6527/2014, de 22 de setembre, es va nomenar la senyora G.R.LL. com a 

funcionària en pràctiques amb la categoria assistent social, de l’escala d’administració 

especial, subescala tècnica, grup A, subgrup A2, des del 15 de setembre de 2014 i 

fins que superés el període de pràctiques d’1 mes i 7 dies que li corresponia dels 6 

mesos establert a les bases de la convocatòria, atès que la Sra. R. havia ocupat 

prèviament la plaça de forma interina. 

 

Segons diligència de l’Òrgan de Selecció de 3 de novembre de 2014, la senyora 

G.R.LL ha superat el període de pràctiques, tot proposant-se el seu nomenament 

com a funcionària de carrera. 

 

L'article 4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
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personal al servei de les entitats locals, estableix que són funcionaris de carrera els 

que en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen 

serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i 

perceben sous  o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del 

pressupost de l'entitat.  

 

Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de 

Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal 

funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, 

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de 

gener de 2013, el Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ 

dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local 

l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- Nomenar la senyora G.R.LL funcionària de carrera amb la categoria 

d’assistenta social, escala d’administració especial, subescala tècnica, grup A, 

subgrup A2. 

 

Segon.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-la al Butlletí 

Oficial de la Província.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Servei d’Equipaments Municipals- 

 

8 DEIXAR SENSE EFECTE L’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE 

EXECUTIU D’ADAPTACIÓ PER A CASAL DE LA GENT GRAN DE L’ESPAI DE 

L’ANTIGA PISCINA AL CENTRE CÍVIC GATASSA I SUBSTITUCIÓ DE LES 

TRAVESSES DE L’EXTERIOR PER UN IMPORT DE 206.605,48 € SENSE IVA 

(249.992,63 € IVA INCLÒS). 

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“Per resolució de data 3 de novembre de 2014, la Junta de Govern local aprovà el 

Projecte Executiu d’adaptació per a Casal de la Gent Gran de l’espai de l’antiga 

piscina al Centre Cívic Gatassa i substitució de les travesses de l’exterior, per un 

import de 206.605,48 €, més 43.387,15€ que corresponen al 21% d’IVA, donen un 

total de 249.992,63 € IVA inclòs 

 

Posteriorment, en data 12 de novembre de 2014, el Cap del Servei d’Equipaments 

municipals informa que revisat el Projecte pels serveis tècnics del Servei 

d’Equipaments Municipals s’ha detectat: 

 

a) Un error en l’amidament de la partida amb codi 14LFF689 corresponent al 

sostre biguetes de formigó pretensat per al cobriment del vas actual de la 

piscina, que passa dels 200 m2 inicials a 170 m2 reals. 

b) Que la partida amb codi EG1P180 corresponent a la concertació i contractació 

de l’ampliació de potència amb la companyia elèctrica no és necessari 

realitzar-la, ja que la potència elèctrica necessària final és inferior a la 

potència contractada actual. 

 

Aquestes modificacions del Projecte varien el pressupost, que quedaria de la següent 

manera: 199.643,98 € sense IVA (241.569,22 € amb IVA). 

 

La variació en el pressupost comporta una variació en la competència per l’aprovació 
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del projecte que passa de la Junta de Govern local a l’Alcalde. 

 

En data 13 de novembre de 2014 he signat el decret 7907/2014 pel qual s’aprova 

inicialment el Projecte Executiu d’adaptació per a Casal de la Gent Gran de l’espai de 

l’antiga piscina al Centre Cívic Gatassa i substitució de les travesses de l’exterior, per 

un import de 199.643,98 € sense IVA (241.569,22 € amb IVA). 

 

La Regidora Delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública proposa a la 

Junta de Govern local l’adopció dels següents Acords: 

Primer.- Deixar sense efecte la resolució de la Junta de Govern local de data 3 de 

novembre de 2014 per la que s’aprova el Projecte Executiu d’adaptació per a Casal 

de la Gent Gran de l’espai de l’antiga piscina al Centre Cívic Gatassa i substitució de 

les travesses de l’exterior, per un import de 206.605,48 €, més 43.387,15 € que 

corresponen al 21% d’IVA, donen un total de 249.992,63 € IVA inclòs,  per haver una  

modificació del pressupost que implica una variació en l’òrgan competent per 

l’aprovació. 

 

Segon.- Donar-se per assabentats de la resolució 7907/2014 de data 13 de novembre 

de 2014 que aprova inicialment el  Projecte Executiu d’adaptació per a Casal de la 

Gent Gran de l’espai de l’antiga piscina al Centre Cívic Gatassa i substitució de les 

travesses de l’exterior, per un import 199.643,98 € sense IVA (241.569,22 € amb IVA). 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei de Compres i Contractacions.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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. 


