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ACTA NÚM. 14 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC 

EL 23-11-2020 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-tres de novembre de dos mil vint,  a la una  del 

migdia, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 

7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte de celebrar 

sessió ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del 

Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President 

 
Hi concorren: 
 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  1r.  Tinent d’Alcalde 
Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 
Laura Seijo Elvira    3r.  Tinent d’Alcalde 
Núria Moreno Romero   4t.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   5è.  Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    7è.  Tinent d’Alcalde 
Anna Villarreal Pascual   8è.  Tinent d’Alcalde 
  
 

Excusa la seva assistència: 

 

M. Luisa Merchán Cienfuegos  6è.  Tinent d’Alcalde 
 

 

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que certifica. 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

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

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 
9/11/2020 
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2. DESPATX OFICIAL 
 
 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  
 

 
-Servei Secretaria General- 
 

3. Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 137 del Jutjat Contenciós 
administratiu núm. 5 de Barcelona que estima en part el recurs núm. 208/2018 
interposat per la Fundació Mare Nostra en concepte de responsabilitat 
patrimonial ordenar l’execució de la sentència amb el pagament de la 
indemnització 
 
 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 

 
4. Donar compte de la Sentència núm. 227/2020, de 5 de novembre de 2020, 

dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm.1 de Barcelona, per la qual es 
desestima el recurs contenciós administratiu interposat per Sr. J.A.M.G. 

 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
-Servei de Gestió Econòmica- 
 

5. Sol·licitud de pròrroga del termini d'execució del projecte CAFE NOU finançat 
per la Generalitat amb fons FEDER 2014-2020 i la Diputació de Barcelona 
 
 
Servei de Compres i Contractacions 

  
6. Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació mitjançant procediment obert, dels serveis juvenils 
d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa per un import fixat 
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 978.808,26 euros, IVA 
no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 20542/2020) 

 
 

 
PRECS I PREGUNTES  

 
 
 

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

l’Ordre del Dia. 
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 9/11/2020 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 
 

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

 

 
CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 
 

-Servei Secretaria General- 
 

3. DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 137 DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA QUE ESTIMA 
EN PART EL RECURS NÚM. 208/2018 INTERPOSAT PER LA FUNDACIÓ MARE 
NOSTRA EN CONCEPTE DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL ORDENAR 
L’EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA AMB EL PAGAMENT DE LA INDEMNITZACIÓ 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta: 
 
“El 10 de novembre de 2020 s’ha notificat a l’Ajuntament la fermesa de la Sentència 
núm. 137 del jutjat contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona dictada el 14 de 
setembre de 2020 en el recurs nº 208/2018-B interposat per la FUNDACIÓ MARE 
NOSTRA. La Sentència estima en part el recurs en concepte de reclamació per 
responsabilitat patrimonial en què la part actora reclamava la quantitat de 
6.278.561,89 euros en concepte de danys i perjudicis soferts per la declaració de 
nul·litat per via judicial de la llicència d’activitats concedida per Decret 6457/2010, del 
30 de juliol. 
 
 La Sentència declara la responsabilitat patrimonial de l’Ajuntament de Mataró que 
haurà  d’abonar a la part actora, en concepte d’indemnització, la quantitat de 
976.220,72 euros més els interessos legals. 
 
No hi ha condemna en costes judicials. 
 
La Sentència tracta la qüestió de la responsabilitat  en la primera part dels seus 
fonaments jurídics, en el següent sentit: 
 
 “ En el present procediment les parts es remunten a l´any 1981, en què la part actora 
consta inscrita en “ El Registro de Establecimientos Residenciales para la tercera 
edad” del Ministerio de Sanidad i Seguridad Social, amb els informes favorables i 
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conformes amb la normativa. A l´any 1988 es demana la seva inscripció en el 
Registre d´Entitats, Serveis i Establiments Socials de la Direcció General de Serveis 
Socials del Departament de Sanitat i Seguretat Social , i en les comprovacions que es 
va dur a terme ja es feia esment a que l´activitat es realitzava des de la planta baixa 
fins a la planta quarta. Faig aquesta ressenya perquè la posterior anul.lació de la 
llicència d´activitat que es va concedir per decret de 30 de juliol de 2010 es 
fonamenta en la interpretació de l´apartat primer de l´Annex 2 de l´Ordre de 15 de 
juliol de 1987. No discutirem aquesta interpretació ja que la mateixa ja es va fixar per 
la sentència que anul.la la llicència. Ara bé, l´Ajuntament fonamenta la seva manca 
de responsabilitat en aquest fet. Durant totes les actuacions que s´han practicat per a 
la concessió de la llicència els informes, per part de la Generalitat, han estat 
favorables en aquest sentit, i l´Ajuntament va concedir la llicència per decret que 
posteriorment es va declara nul per part dels tribunals. Si acudim a la sentència que 
declara la nul.litat de la llicència d´activitats atorgada dictada pel jutjat contenciós 
administratiu núm. 14 de Barcelona resulta que efectivament l´acte està viciat de 
nul.litat per no donar compliment a l´aparta primer de l´Annex 2 de l´Ordre de 15 de 
juliol de 1987 manifestant “ Así, junto con las competencias de la Comunidad 
Autónoma, existe un ámbito propio de la intervención municipal, pero tanto una como 
otra Administración han de complir las prescripciones legales, reglamentarias y de 
procedimento, sin que se comparta el alegato de la codemandada acerca de que la 
Orden es ajena a la licencia municipal, máxime cuando el art.3, al regular el 
procedimiento de autorización, establece que a solicitud se presentada ante el 
Ayuntamiento competente, 
el cual  resolverá sobre el otorgamiento  o denegación de la licencia en 
base a lo que dispongan las Ordenanas Municipals, así como las condiciones 
materiales y funcionales establecidas en los annexos de esta Orden, que tiene el 
caràcter de norma mínima supletòria”. Argument que cal aplicar a les al.legacions, 
que en aquest procediment,  sembla fer la Ajuntament respecte a l´Administració 
competent en el sentit de manifestar que la Generalitat havia emès els informes 
favorables, corresponent a la dita Administració la fiscalització del compliment de 
l´Ordre esmentada. 
El fet de trobar-nos en un supòsit de diferent interpretació jurídica no exclou a 
l´Administració de responsabilitat. La sentència del TSJ de la Rioja de 23 de 
març de 2001 explicita que la responsabilitat que ens ocupa no es fa pivotar en 
l´aspecte subjectiu si no en l´objectiu, si bé no es pot dir que hi hagi una 
reconeixement automàtic de la mateixa,  també ho és que en els supòsits 
d´error o diferent interpretació de la normativa l´Administració ha de respondre. 
Estem davant d´una actuació incorrecta de l´Administració que si ocasiona uns 
perjudicis s´han d´indemnitzar.La part demandada al.lega, i fonamenta la taxa del 
senyor Albert Mas Pérez enginyer autor dels dos projectes que van dur a la concessió 
de les llicències del 2009 i del 2010, que hi pot haver la intervenció d´un tercer que 
trencaria aquest nexe causal atès que la seva tasca és comprovar que els projectes 
tècnics s´acomoden a la normativa vigent. No obstant, aquest argument no es pot 
admetre ja que amb independència de les obligacions del pèrit existeix l´ñ obligació 
de l´Administració d´examinar l´adequació de la sol.licitud a la normativa, doncs 
només en determinats supòsits de dol, culpa o negligència greu del perjudicat 
s´exanorat de responsabilitat a l´Administració ( STS de 17 de novembre de 1988 o 
de 20 gener de 2005, entre d´altres).Arribats a aquest punt entenc que 
l´Administració és responsable ja que va concedir una llicència d´activitats i la 
mateixa va ser declarada nul.la amb posterioritat. Arran d´aquesta llicència, 
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també la d´obres, la part actora va dur a terme una sèrie d´obres les quals es 
van finalitzar d´acord amb el projecte presentat i aprovat d´acord amb els 
certificats que consten en els documents 13 i 14 de demanda. Tal com es 
recorda en la STS de 28 d´octubre de 2016 quan es concedeix una llicència el 
dret que atorga s’incorpora al patrimoni del titular d´acord amb les condicions 
de la mateixa. La seva concessió va implicar que l´actora dugués a terme unes 
obres d´ampliació i modificació creient que les estava realitzant d´acord amb la 
normativa doncs constava degudament autoritzat per l´Administració.” 
  
Sobre la quantia de la indemnització, la Sentència ha estimat pràcticament de manera 
íntegre els arguments de la defensa municipal, l’import coincideix amb del Dictamen 
pericial aportat per l’Ajuntament i sense tenir tampoc en compte cap dels altres 
conceptes de la reclamant.  

 

La reclamació presentada per la Fundació Mare Nostre, l’any 2017 anava 
acompanyada d’una valoració tècnica  per  6.278.561,89 euros . 

 

Estem davant d’una reclamació per responsabilitat per danys patrimonials purs 
derivats de concessions o denegacions de llicencies, exclosa de la pòlissa 
d’assegurança. 

 

A la vista de la quantia de la reclamació i el caràcter tècnic de la mateixa, 
l’Ajuntament va encarregar un Dictamen a un perit sota els criteris de màxims 
legalment informats pels serveis tècnics i jurídics de l’ajuntament i de l’advocat 
contractat per a la defensa judicial. 

 

Aquests criteris es basen en excloure totes les obres de l’ampliació que no es van 
executar sota la vigència i cobertura de la llicència anul·lada, descartant una per una  
les partides que per diferents conceptes es reclamaven fora del paraigües de la 
llicència de 2010, anul·lada. La dificultat radicava entre altres qüestions, en 
diferenciar aquestes obres d’ampliació amb les de la llicència atorgada només uns 
mesos abans (juliol 2009)  i també perquè aquesta llicència anterior donava cobertura 
a tota l’obra i activitat de la Fundació mai legalitzada fins aquell moment. Es dona la 
circumstància que la impugnació d’aquest permís de l’any 2009, va ser desestimada 
judicialment per presentar-se fora de termini, es a dir, per extemporània. 

  

Tenint en compte que la Sentència que tractem valida l’import justificat pel perit 
contractat per l’Ajuntament, i exclou qualsevol concepte indemnitzatori reclamat per la 
Fundació,  que no tingui relació estrictament amb l’obra executada després d’atorgar 
la llicència  d’ampliació, en aquest sentit, és una sentència favorable als interessos 
municipals. 

 
Per tot el que queda exposat, i en virtut de les competències delegades per decret 
de l’alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, qui subscriu regidor delegat 
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 137 del jutjat contenciós 
administratiu núm. 5 de Barcelona dictada el 14 de setembre de 2020 en el recurs nº 
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208/2018-B interposat per la FUNDACIÓ MARE NOSTRA, per la qual s’ESTIMA EN 
PART el recurs I DECLARA EL DRET A LA PART DEMANDANT A LA 
INDEMNITZACIÓ DE  976.220,72 euros més els interessos legals, EN CONCEPTE 
DE RESPOSNABILITAT PATRIMOINAL per la declaració de nul·litat de la llicència 
d’activitat concedida per Decret 6457/2010, de 30 de juliol. 
 
Segon.- Ordenar als serveis de la Direcció Econòmica l’execució de la Sentència. 
 
Tercer.- Comunicar els precedents acords al Jutjat contenciós-administratiu nº 5 de 
Barcelona” 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 
 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 

 
4. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 227/2020, DE 5 DE 
NOVEMBRE DE 2020, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
NÚM.1 DE BARCELONA, PER LA QUAL ES DESESTIMA EL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER SR. J.A.M.G. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta: 
 
En data 9 de juliol de 2019, el senyor J.A.M.G., que havia estat funcionari de carrera 
de l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria d’agent de la Policia Local de Mataró, va 
interposar recurs contenciós administratiu contra la denegació de la gratificació per 
jubilació anticipada que preveu l’article 34  del Text Únic dels Acord Municipals 
vigents sobre determinació de les condicions de treball del personal funcionari de 
l’Ajuntament de Mataró.  
 
Aquest recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu número 1 de 
Barcelona, Procediment Abreujat 272/2019-B i es va assenyalar per a la celebració 
de la vista oral el dia 21 de juliol de 2020, a les 11:10 hores. 
 
No obstant l’anterior, davant les circumstàncies sanitàries creades per la propagació 
del COVID-19, el jutjat va acordar resoldre el plet sense necessitat de celebrar vista, 
motiu pel qual l’Ajuntament va contestar la demanda per escrit. 
 
En data 5 de novembre de 2020, es va dictar Sentència núm. 227/2020, en virtut de 
la qual, es va desestimar el recurs promogut pel senyor M. contra l’Ajuntament de 
Mataró i, en conseqüència, va declarar que l’acte administratiu impugnat era 
conforme a dret, sense imposar les costes processals. 
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Concretament la sentència afirma que: 
 

- Quan es va presentar la sol·licitud de gratificació de l’article 34 del Text Únic 
dels Acords Municipals vigents sobre determinació de les condicions de 
treball del Personal Funcionari de l’Ajuntament de Mataró, ja s’havia 
consolidat la jurisprudència del Tribunal Suprem que considerava contrari a 
dret l’incentiu, premi o recompensa de jubilació. 

 
- No existeix anticipació en els termes que exigeix o requereix la regulació de la 

prima per jubilació anticipada, atès que l’anticipació pel col·lectiu de policies 
locals és realment jubilació a edat ordinària, diferent a la jubilació anticipada a 
l’edat ordinària – com merma o pèrdua de percentatge de futura pensió – que 
és realment la que es compensa. 

 
 
D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 9 de juliol, 
el Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, previ dictamen de la 
Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del 
següent ACORD: 
 
Únic.- Donar-se per assabentat de la Sentència núm. 227/2020, dictada en data 5 de 
novembre de 2020 pel Jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona, que 
desestima el recurs promogut pel senyor M. contra l’Ajuntament de Mataró i, en 
conseqüència, declarar que l’acte administratiu impugnat era conforme a dret, sense 
imposar les costes processals. 
 
 
Es donen per assabentats 
 

 
 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei de Gestió Econòmica- 

 
5. SOL.LICITUD DE PRÒRROGA DEL TERMINI D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE 
CAFE NOU FINANÇAT PER LA GENERALITAT AMB FONS FEDER 2014-2020 I 
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta: 
 
“Antecedents 
 
En data 14 de març de 2016 es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya   l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aprovaven les bases 
reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament pel PO FEDER Catalunya  2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i es va 
obrir convocatòria per presentar sol.licituds. 
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L’Ajuntament de Mataró va decidir prendre part en aquesta convocatòria, a l’Objectiu 
específic 6.3.1, que contempla els  projectes enfocats a protegir i fomentar la 
protecció del patrimoni cultural, amb l’operació “Cafè Nou¨, mitjançant acord de la 
Junta de Govern Local  celebrada el dia 10 de juny de 2016. 
 
En data 21 de setembre de 2017 es publica al DOGC la resolució GAH/2203/2017, de 
19 de setembre, de modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per 
la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de 
cofinançament del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 
atorgant a l’Ajuntament de Mataró una despesa elegible final de 2.023.920,11€ i, un 
cofinançament de 1.011.960,05€, equivalent al 50%. 
 
La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de 27 de setembre 
de 2018, va aprovar la Línia de suport per a l´atorgament de subvencions als ens 
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020 Projectes 
d’especialització i competitivitat territorial, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 
2016-2019. 
 
L’Ajuntament de Mataró va decidir prendre part en aquesta convocatòria, amb 
l’operació “Cafè Nou¨, mitjançant acord de la Junta de Govern Local  celebrada el dia 
29 d´octubre de 2018. 
 
En data 31 de gener de 2019 la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona 
va atorgar una subvenció al projecte ¨Cafè Nou¨ per import de 505.980,03€, 
equivalent al 25 % de la despesa elegible.  
 
El calendari inicial del projecte preveia executar-lo entre juliol de 2017 i desembre de 
2020 però, diverses circumstàncies que queden exposades a l´informe de la Cap de 
Projecte  que consta a l´expedient, han fet endarrerir la seva execució, per aquest 
motiu es fa necessari sol·licitar una pròrroga del termini d’execució. 
 
Fonaments de dret 
 
L’ Ordre GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aprovaven les bases reguladores 
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel 
PO FEDER Catalunya  2014-2020, estableix el segon paràgraf de la base 5, de 
l’Annex 1: 
 

“Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 
de novembre de 2020, i només per les entitats locals que hagin executat i pagat 
un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini inicial, que 
s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot cas, el 
termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, és el 
31 de desembre de 2023.” 

 
El règim regulador de la Línia de suport per a l´atorgament de subvencions als ens 
locals seleccionats pel Programa Operatiu FEDER 2014-2020, estableix en el seu 
article 20.2: 
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¨Es podran sol·licitar pròrrogues, de manera justificada, sempre abans del 30 de 
novembre de 2020, i només per a les entitats beneficiàries que hagin executat i 
pagat un mínim del 70% de l'operació, com a màxim per la meitat del termini 
inicial, que s'hauran d'aprovar mitjançant resolució de l'òrgan competent. En tot 
cas, el termini màxim per executar i pagar les operacions, incloses les pròrrogues, 
serà el 31 de desembre de 2023.¨ 

 
 
El Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, que signa, proposa 
a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l'adopció del següent ACORD 
 
 
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya per al projecte “Cafè Nou” 
subvencionat pel FEDER 2014-2020, d’una pròrroga del termini d’execució d’1 any i 9 
mesos, és a dir, fins a finals de setembre de 2022.  
 
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona per al projecte “Cafè Nou” 
subvencionat pel FEDER 2014-2020, d’una pròrroga del termini d’execució d’1 any i 9 
mesos, és a dir, fins a finals de setembre de 2022.  
 
Tercer. Comunicar l’anterior acord a la Generalitat de Catalunya, Departament de 
Polítiques digitals i Administració Pública, i a la Diputació de Barcelona, Direcció de 
Serveis de Cooperació Local. 
 
Quart. Comunicar l’anterior acord al servei d’Urbanisme i Patrimoni, al servei de 
Gestió Econòmica, al Servei d’Equipaments Municipals, a la Direcció de Cultura, a la 
Direcció de Recursos Humans i Organització, al Servei de Secretaria General i al 
Servei de Compres i Contractacions”. 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 
 
 

Servei de Compres i Contractacions 
 

  
6. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS JUVENILS D´INFORMACIÓ, 
ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA PER UN IMPORT FIXAT 
COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 978.808,26 
EUROS, IVA NO INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL 
CONTRACTE (EXP. 20542/2020) 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta: 
  
“Relació de fets 
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1. Mitjançant informe de la cap del servei d’ igualtat i diversitat ciutadana    sol•licita la 
contractació del servei de gestió dels serveis juvenils d’ informació, assessorament i 
intervenció socioeducativa  per  un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 978.808,26  euros, IVA no inclòs, pels dos anys de  durada inicial  
del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les 
modificacions previstes en el plec i  la  possibilitat de pròrroga , el valor estimat del 
contracte és de  2.153.378,17 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 
• Informe de la secretària general   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   respecte a l’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a les 
partides corresponents  del pressupost municipal, i la previsió de crèdit adequat i 
suficient en els  que s’ aprovin pels exercici 2021 i 2022 
 
 
Fonaments de dret 
 
1. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol, 
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,  Bon 
Govern i  Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de gestió dels serveis juvenils 
d’ informació, assessorament i intervenció socioeducativa,  per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  978.808,26 euros, IVA no inclòs, 
pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les 
modificacions previstes en el plec i  la  possibilitat de pròrroga , el valor estimat del 
contracte és de  2.153.378,17 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 licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta,  obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’ 
enviament de l’ anunci al DOUE,  per a la presentació de proposicions. 
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QUART .Autoritzar  la despesa de fins 1.076.689,08 €, iva inclòs , amb el següent 
detall:   
 
Relació A núm. 1919 per import de 115.614,10 € 
Relació AFUT núm. 1923 per import de 809.298,65 € 
A núm. 58883 per import de 24.819,95 € 
AFUT núm. 58887 per import de 75.888,16 € 
AFUT núm. 58888 per import de 51.068,22 € 
 
  
CINQUÈ.  D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes 
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2021 a 2022, a 
fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
 
 
 
 
 
 
Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 
 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dues del migdia, el senyor 

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

 

 

 

L’Alcalde,   La Secretària General acctal., 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 


