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ACTA NÚM. 15/2017 - SESSIÓ EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOVERN 

LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 24 DE JULIOL  DEL 2017. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el 24 de juliol de de dos mil disset, 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 Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid   5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 
 
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Na 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: 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   

  

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

1 Adjudicació del servei d’atenció al públic i gestió i/o execució programa d’activitats 

didàctiques i de difusió patrimonial, i si escau, proposta d’adjudicació. 
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2 Adjudicació de l’acord marc de suport tècnic, en la redacció de projectes i direccions d’obres 

de renovació d’instal•lacions d’enllumenat públic. 

 

3 Adjudicació del servei de gestió de l’Escola de Música. 

 

4 Adjudicació del  servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat viari i les  zones 

enjardinades de Mataró . 

 

5 Adjudicació del  servei de monitors i de vigilància, salvament i socorrisme de la Piscina 

Municipal. 

 

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la 

contractació del subministrament tres furgons elèctrics per al personal de la Secció d’Oficis i 

Serveis i de la Secció de Jardineria. 

 

 

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

del Dia. 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
  
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

 
1 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I GESTIÓ I/O EXECUCIÓ 

PROGRAMA D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DE DIFUSIÓ PATRIMONIAL, I SI 

ESCAU, PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de maig de 2017, es va iniciar el 

procediment per la contractació del servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució 

del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial i execució del programa 

de rutes i visites turístiques guiades, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 379.480,76 €, IVA no inclòs, pels dos anys de 

durada inicial del contracte. 
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Durant el termini de presentació d’ofertes només es va presentar una proposició, per 

part MAGMACULTURA, SL. 

 

Per informe de data 17 de juliol de 2017 de la directora del Museu de Mataró, la cap 

de la Secció de Promoció de Ciutat i la directora-gerent del CMACM, valoren 

positivament el projecte i exposen que compleix tots els requisits establerts al plec. 

 

En sessió de la Mesa de Contractació de data 20 de juliol es va procedir a l’obertura 

del sobre 3 i, examinat el seu contingut, es proposa adjudicar el contracte a favor de 

l’empresa Magmacultura ja que compleix tots els requisits, amb el vot a favor de tots 

els assistents a la Mesa.  

  

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 l’exercici 2017. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient  

per als exercicis 2018 i 2019. 

 

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 la contractació del servei d’atenció al públic i la gestió i/o 

execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial i execució del 

programa de rutes i visites turístiques guiades, a favor de l’empresa 

MAGMACULTURA, SL, pels preus unitaris i la resta de condicions ofertades en la 

seva proposta. 
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SEGON. 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: 

  

a) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró l’import de 17.397,93 €, equivalent al 5 %  de l’import 

d’adjudicació. 

 

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 

del sector públic. 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) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 

volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 

acabats, sigui almenys de 284.600 euros.  

 

g) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys 

incloent import, data i destinatari, públic o privat.  
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h) Un mínim de tres certificats de correcte execució de serveis anàlegs als que 

són objecte del present contracte i import mínim de 100.000 € cadascun. Aquests 

certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi 

prestat el servei. 

 

i) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del personal 

que hagi d’estar en contacte amb menors, en compliment de les obligacions 

establertes a la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 

infància i a l’adolescència. 

 

j) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 

de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de 

las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i del compliment de la LO 

3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, 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. 

 

TERCER. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, 

de 31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els 

documents i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar  una 

declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 

certificat no han experimentat variació. 

 

QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització 

no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la 

notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 

s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de 

l’endemà de la recepció del requeriment. 
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CINQUÈ. Requerir l’adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del 

següent al de la notificació del present acord, aboni: 

 80,00 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOPB. 

 504,37 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOE. 
 

SISÈ. Disposar a favor de l’empresa MAGMACULTURA, SL l’import de 347.958,68 

euros, més 73.071,33 € en concepte d’IVA, en total 421.030,01 € de la següent 

manera: 

 

Consorci Museu Art Contemporani de Mataró 

 

Partida CMAC/333110/22703 

Document D núm. 395 per import de 18.435,45 € 

Document D_FUT  núm. 396 per import de 99.605,96 € 

 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

 

Partida 33202/432310/22799 

Document AD núm. 80442 per import de 3.837,62 € 

Document D_FUT núm. 80447 per import de 17.572,76 € 

 

Direcció de Cultura 

 

Llistat D núm. 2842 per import de 47.219,65 € 

Llistat D_FUT núm. 2845 per import de 234.358,57 € 

 

SETÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i 

suficient a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró 

que s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que 

meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

VUITÈ. Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i 

l’import d’adjudicació, aprovar les següents operacions comptables inverses: 
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Consorci Museu Art Contemporani de Mataró 

 

Partida CMAC/333110/22703 

Document A/ núm. 397 per import de 1.416,87 € 

Document A_FUT/  núm. 398 per import de 9.515,02 € 

 

Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica 

 

Partida 33202/432310/22799 

Document A/ núm. 80436 per import de 3.862,32 € 

Document A_FUT núm. 80448 per import de 1.295,98 € 

 

Direcció de Cultura 

 

Llistat AC- núm. 2843 per import de 4.338,00 € 

Llistat A_FUT C- núm. 2844 per import de 21.551,16 € 

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

contractant” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

2 ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC DE SUPORT TÈCNIC, EN LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES I DIRECCIONS D’OBRES DE RENOVACIÓ D’INSTAL•LACIONS 

D’ENLLUMENAT PÚBLIC. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 08/06/2017 es va iniciar l'expedient 

de contractació, mitjançant procediment obert, de l’acord marc de suport tècnic en la 
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redacció de projectes i direccions d’obres de renovació d’instal·lacions d’enllumenat 

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

fins a 75.000,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.  

2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta 10 licitadors:  

 

- Engivert 41, SL.,  

- Miatec Innova, SL.,  

- Gesa (Gestió d’Enginyeria, Serveis i Arquitectura, SL.)  

- Bac Engineering Consultancy Group, SL.,  

- Philae Ingeniería de Proyectos, SL.,  

- Incosa (Investigación y Control de Calidad, SL.),  

- TDI Enginyers SLP.,  

- Enertika Ingeniería y servicios de eficiencia energética, SL. – Teclumo, SL.,  

- Juan Antonio Copado Sánchez (Ingest Ingenieria), i  

- Audingintraesa, SA. 

 

3. En sessió de la Mesa de contractació de data 15/06/2017, va tenir lloc l’obertura del 

sobre 2, relatiu al criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor.  

 

4. Mitjançant informe de data 20/06/2017, el cap de la Secció de Planificació i 

Inspecció del Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació va procedir a la valoració 

del sobre 2 amb el resultat següent i que es detalla a l’informe que s’acompanya al 

present Acord: 

 

 
Licitador 

Punts 
apartat b)* 

Punts 
apartat c)* 

Puntuació 
total 

tècnica 

ENGIVERT 5 5 10 

MAITEC 5 5 10 

GESA 4 5 9 

BAC ENGINEERING 3 5 8 

PHILAE 3 4 7 

TDI ENGINYERS, SLP. 2 4 6 

INCOSA 3 2 5 

AUDINGISTRAESA 0 3 3 

ENERTIKA I TECLUMO 1 1 2 

JUAN ANTONIO COPADO SÁNCHEZ 0 0 0 

   * Clàusula 1.16) del plec administratiu. 
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5. En sessió de la Mesa de contractació de data 29/06/2017, es va donar compte de 

l’informe de valoració del sobre 2, i es va procedir a l’obertura del sobre 3, 

corresponent a l’oferta econòmica. 

 

6. Tras l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que l’oferta 

de Philae Ingeniería de Proyectos, SL. i l’oferta de Juan Antonio Copado Sánchez, 

poden ser considerades desproporcionades o anormals, atesa la baixa sobre el preu 

de licitació.   

 

7. Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic 

(TRLCSP), segons informe de data 11 de juliol de 2017 del cap de la Secció de 

Planificació i Inspecció del Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació, el senyor 

Juan Antonio Copado Sánchez presenta escrit però no justifica la viabilitat de la seva 

oferta; no indica costos ni cap situació excepcional que justifiqui l’oferta 

desproporcionada. Philae Ingeniería de Proyectos, SL. no ha atès el requeriment de 

justificació i no ha presentat cap documentació. En conseqüència, procedeix la seva 

exclusió de la licitació. 

 

8. En el mateix informe, va procedir a la valoració de l’oferta econòmica. Sense tenir 

en compte els licitadors que no han justificat la seva oferta, la puntuació obtinguda 

pels licitadors és la següent: 

 

 
 
S’adjunta al present acord còpia de l’informe de valoració del sobre 3.  
 
 
 
 



 

 

   
  Data d’actualització: 05/02/2018 

 10 

9. La puntuació final resultant és la següent: 
 
 

 
 
7. Per tant, en virtut de la puntuació obtinguda, es proposa l’adjudicació de l’acord 

marc a Engivert 41, SL., Gesa (Gestió d’Enginyeria, Serveis i Arquitectura, SL.) i 

Incosa (Investigación y Control de Calidad, SL.). 

 

8. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 

present contractació a la partida 710103/16512Z/61300 del pressupost municipal 

aprovat per a la present anualitat 2017, i es preveu la seva existència en els 

pressupostos que s’aprovin per a l’exercici 2018. 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i la Disposició Addicional trenta-

quatrena 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. Declarar exclosos de la licitació a Juan Antonio Copado Sánchez i a 

l’empresa Philae Ingeniería de Proyectos, SL., en no haver justificat les seves 

respectives ofertes, d’acord amb l’article 152.4 del TRLCSP. 

 

SEGON. Adjudicar a les empreses ENGIVERT 41, SL., GESA (Gestió d’Enginyeria, 

Serveis i Arquitectura, SL.) i INCOSA (Investigación y Control de Calidad, SL.), el 

contracte suport tècnic en la redacció de projectes i direccions d’obres de renovació 
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d’instal·lacions d’enllumenat públic de Mataró, d’acord amb les seves ofertes, pels dos 

anys de durada inicial del contracte. 

 

El contracte s’haurà d’executar d’acord amb les condicions ofertes per les 

adjudicatàries en les seves proposicions. 

 

TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que els adjudicataris presentin, 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 de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró, cadascuna d’elles, una garantia definitiva per import de 

1.250,00€, corresponent a una tercera part del 5% del pressupost màxim aprovat, IVA 

no inclòs. 

 

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.  (Si és persona física: fotocòpia 

del DNI). 

 

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’article 60 del Text refós de la Llei de contractes 

del sector públic. 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) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
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f) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat per riscos professionals per import no 

inferior a 165.000€, i escrit de compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi 

el manteniment de la cobertura durant tota l’execució del contracte. 

 

g) Certificats de realització de treballs o subministraments del mateix tipus al que 

correspon l’objecte del present contracte, per un import anual acumulat en l'any de major 

execució  igual o superior a 58.000 €, IVA no inclòs. Aquests certificats hauran d’estar 

expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei.  

 

h)  Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 

de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i del compliment 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-los que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que han retirat 

la seva oferta, i es procedirà a adjudicar al següent licitador. 

 

QUART. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, les 

empreses adjudicatàries disposaran d’un termini de 15 dies per procedir a la 

formalització del corresponent contracte administratiu. 

 

CINQUÈ. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 

31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents 

i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una declaració 

responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no 

han experimentat variació. 

 

SISÈ. Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a 

comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin cadascuna 
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d’elles 26,67 €, en concepte d’una tercera part de l’import de l’anunci de licitació al 

BOPB. 

 

SETÈ. 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 

90.750.00 euros, IVA inclòs. 

 

VUITÈ. Disposar a favor de les empreses adjudicatàries l’import total de 90.750,00€, a 

càrrec de la partida 710103/16512Z/61300, desglossats de la manera següent: 

 Exercici 2017: Import de 39.930,00€ (Document comptable AD núm.74489). 

 Exercici 2018: Import de 50.820,00€ (Document comptable AD_FUT núm.      

75554). 

                 

NOVÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, autoritzar les operacions comptables 

inverses següents: Document comptable A/ núm. 74801 per import de 39.930,00€  i 

A_FUT/ núm. 74804 per import de 50.820,00€. 

 

DESÈ. 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 per a l’exercici  2018, a fi de poder atendre les obligacions que meriti 

aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

          

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

contractant”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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3 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA. 
 
 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“Per Decret d’Alcaldia núm. 4858/2017 de 25 de maig, es va iniciar el procediment per 

la contractació del servei de direcció pedagògica, docència i  vigilància dels diferents 

programes educatius i les activitats de l'Escola Municipal de Música de Mataró, per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.530.438,00 

euros, exempt d’IVA, pels dos cursos de durada inicial del contracte. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes només es va presentar una proposició, per 

part Musicop SCCL. 

 

Per informe de data 6 de juliol de 2017, la cap de la Secció de Programes Educatius 

de la Direcció d’Ensenyament, exposa que la proposta presentada compleix tots els 

requisits tècnics exigits als plecs. 

 

En sessió de la Mesa de Contractació de data 13 de juliol es va procedir a l’obertura 

del sobre 3 i es va detectar que, tot i que els preus unitaris, no superaven l’import de 

licitació, el global sí el superava, pel que es va proposar comprovar l’existència 

d’algun error i si s’escau adjudicar. 

 

Examinat l’expedient, es comprova que mentre que el pressupost de licitació s’havia 

calculat sobre la previsió de 14.446,25 hores de docència i direcció, en el model de 

proposta econòmica es van fer constar 14.726,25 hores. Aquesta és la raó per la qual, 

tot i no haver superat el preus unitaris de licitació, la suma final resulti superior. 

 

Aquest fet no afecta la validesa de l’oferta presentada, atès que el que es demanava 

que presentessin eren preus hora de direcció, coordinació i docència; d’administració, 

i d’auxiliar de serveis; i les preus presentats per  Musicop, SCCL s’ajusten a l’exigit 

pels plecs que regeixen la contractació. 
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Existeix crèdit adequat i suficient  per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida 630102/323300/22799 del  pressupost aprovat per a l’exercici 

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

2018 i 2019. 

 

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 la contractació del servei de direcció pedagògica, docència i  

vigilància dels diferents programes educatius i les activitats de l'Escola Municipal de 

Música de Mataró, a favor de la cooperativa Musicop, SCCL, pels següents preus 

unitaris: 

 

 Preu hora direcció, coordinació i docència: 49,00 € IVA no inclòs. 

 Preu hora administració: 13,99 € IVA no inclòs. 

 Preu hora auxiliar de serveis: 12,50 € IVA no inclòs. 

 

El contracte s’haurà de dur a terme en les condicions ofertades per l’adjudicatari en la 

seva proposta. 

 

SEGON. D’acord amb el que disposa la DA 34ena del TRLCSP, aprovar un 

pressupost màxim per a la present contractació de 1.530.438,00 €, exempt d’IVA, pels 

dos cursos de durada inicial del contracte. 
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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: 

  

k) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró l’import de 76.521,90 €, equivalent al 5 %  de l’import 

d’adjudicació. 

 

l) 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. 

 

m) 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. 

 

n) 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 del 

sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta 

Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de 

pagament en període executiu. 

 

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

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

p) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 

inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi 

d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més 

volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 1.061.799,28 euros.  

 

q) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent 

import, data i destinatari, públic o privat.  
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r) Certificat d’haver portat la gestió d’escoles municipals de música durant un 

mínim de 2 anys en una escola amb més de 500 alumnes matriculats. No serà 

necessari aportar aquest certificat que els serveis s’han prestat en aquest Ajuntament. 

 

s) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del personal 

que hagi d’estar en contacte amb menors, en compliment de les obligacions establertes 

a la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència. 

 

t) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 

de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i del compliment de la LO 3/2007, 

per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, 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. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 

31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents 

i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar  una declaració 

responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no 

han experimentat variació. 

 

CINQUÈ. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització 

no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la 

notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 

s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de 

l’endemà de la recepció del requeriment. 
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SISÈ. Requerir l’adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del 

següent al de la notificació del present acord, aboni: 

 80,00 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOPB. 

 439,71 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOE. 

 

SETÈ. Disposar a favor de la cooperativa Musicop, SCCL l’import de 1.530.438,00 

euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 630102/323300/22799, d’acord amb 

els següents imports i anualitats: 

 

Any 2017:  

Document D núm. 77277 per import de 265.703,00 € 

Any 2018: 

Document D_FUT núm. 77281 per import de 753.851,00 € 

Document D_FUT núm. 77288 per import de 13.720,00 € 

Any 2019: 

 Document D_FUT núm. 77284 per import de 488.148,00 € 

Document D_FUT núm. 77290 per import de 9.016,00 € 

 

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

a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti 

aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

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

contractant”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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4.  ADJUDICACIÓ DEL  SERVEI DE GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES DE 

L’ARBRAT VIARI I LES  ZONES ENJARDINADES DE MATARÓ . 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 27/03/2017 es va iniciar 

l'expedient de contractació del servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat viari 

i les zones enjardinades de Mataró, mitjançant procediment obert , per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 123.747 euros, IVA no 

inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.  

 
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta 6 empreses 

licitadores:  

 

 Ambientalia World,SL  

 Moix, Serveis i Obres, SL 

 UTE, Mataró control integral de plagues  

 Servicentre Guitart, SL 

 Alemany Fitosanitaris, SLU 

 Urbaser, SA 

 
 3. Mitjançant informe de data 20/06/2017, la tècnica de la Secció de Jardineria , va 

procedir a la valoració de la proposta tècnica, amb el resultat següent: 

 

Empresa 
Puntuació 

tècnica 

Ambientalia World, SL 17,37 

Moix, Serveis i Obres, SL 25,18 
UTE, Mataró control integral 

de plagues 
24,51 

Servicentre Guitart, SL 2,53 

Alemany Fitosanitaris, SLU 16,56 

Urbaser, SA 17,58 
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4.  Després l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que 

l’oferta de l’empresa Urbaser SA, pot ser considerada desproporcionada o anormal, 

atesa la baixa sobre el preu de licitació.   

 

5. Mitjançant informe de data 17 de juliol de 2017, la tècnica de la Secció de Jardineria 

del Servei d’Espais Públics considera correcta la proposta efectuada per Urbaser SA 

un cop avaluada positivament la justificació de l’oferta presentada.  

 

En el mateix informe, va procedir a la valoració de l’oferta econòmica. La puntuació 

obtinguda pels licitadors és la següent: 

 

 

Empresa 

Oferta 

econòmica 

import anual 

sense IVA  

Puntuació 

valoració 

econòmica 

Ambientalia World, SL 51.355,01 € 60,71 

Moix, Serveis i Obres, SL 56.434,41 € 55,25 
UTE, Mataró control integral 

de plagues 52.502,48 € 59,38 

Servicentre Guitart, SL 58.153,38€ 53,61 

Alemany Fitosanitaris, SLU 48.884,39€ 63,78 

Urbaser, SA 44.539,39€ 70,00 
 

 

 

La puntuació final de les empreses ha estat la següent: 
 

 

Empresa 
Puntuació 

total 

Ambientalia World, SL 78,07 

Moix, Serveis i Obres, SL 80,43 
UTE, Mataró control integral 

de plagues 83,90 

Servicentre Guitart, SL 56,15 

Alemany Fitosanitaris, SLU 80,34 

Urbaser, SA 87,58 
 

 



 

 

   
  Data d’actualització: 05/02/2018 

 21 

Per tant, queda classificada en primer lloc l’empresa Urbaser SA, en obtenir la 

puntuació més alta i tractar-se de la proposició  més avantatjosa. 

 

S’adjunta al present acord còpia dels informes de valoració del sobre 2  i 3 

 

6. 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 2017, i es preveu la seva existència en els pressupostos que 

s’aprovin per a l’exercici 2018 i 2019. 

 

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. Estimar justificada l’oferta d’Urbaser, SA pels motius exposats, d’acord amb 

l’article 152.3 del TRLCSP. 

 

SEGON. Adjudicar a l’empresa   Urbaser,SA  el contracte  del servei de gestió 

integrada de plagues de l’ arbrat viari i els espais verds  de Mataró, per l’import de  

89.078,78 €, IVA no inclòs, d’acord amb els preus unitaris oferts en la seva proposició, 

pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

TERCER. Requerir a Urbaser, SA  perquè, en el termini màxim de deu dies a comptar 

des del següent a la recepció de la notificació del present acord presenti: 
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a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró 

l’import de 4.453,94  euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5% de 

l’import d’adjudicació. 

 

b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre 

Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els estatuts per 

que es regeixi,  i aquella en què consti el darrer objecte social vigent, en el que hauran 

d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.  

 

c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 

d’apoderament o nomenament del 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 l’esmentada matrícula. 

 

e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’article 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. 

f) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 

inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi 

d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més 

volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 92.810,00 euros.  

 

h) Un mínim de tres certificats  que acreditin haver realitzat  en els últims cinc anys 

correctament coma mínim   tres serveis anàlegs per   import superior a 37.000,00 

euros . Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat 

al qual s’hagi prestat el servei. 
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i) Alternativament, els licitadors podran acreditar la seva solvència econòmica i 

financera, i tècnica o professional mitjançant l’acreditació de classificació en el Grup 

O, subgrup 6, categoria 1. 

 

j) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social, 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 en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta i  es procedirà a declarar deserta la licitació. 

 

QUART. 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. 

 

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  

506,78 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i el BOE 

 

SISÈ. Disposar a favor de l’ empresa Urbaser, SA , l’import total de  149.733,86 €, a 

càrrec de la partida 710102/171130/21000, desglossats de la manera següent: 

 Exercici 2017: Import de 31.194,55€ (Document comptable AD núm. 78867). 

 Exercicis 2018 i 2019: Import de 118.539,31 € (Document comptable 

AD_FUT núm. 78888). 

                 

SETÈ. 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  2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que 

meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 
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VUITÈ. Autoritzar les operacions comptables inverses següents: Document 

comptable A/ núm. 78803 per import de 60.366,94  i A_FUT/ núm. 78810 per import 

de 89.366,94 €. 

          

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

contractant”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

5 ADJUDICACIÓ DEL  SERVEI DE MONITORS I DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I 

SOCORRISME DE LA PISCINA MUNICIPAL. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“1. Per Decret d’Alcaldia núm. 5148/2017, d’1 de juny, es va iniciar el procediment per 

la contractació del servei de monitors i de vigilància, salvament i socorrisme durant el 

període de funcionament de la Piscina Municipal de Mataró, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 269.820 €, IVA no inclòs, pels dos 

anys de durada inicial del contracte. 

 

2. Mitjançant informe de data 10 de juliol de 2017 la directora de la piscina municipal 

va procedir a la valoració tècnica de les ofertes, i mitjançant informe de data 123 de 

juliol de 2017, va procedir   a la valoració de les ofertes econòmiques, tot quedant 

classificada en primer lloc l’empresa EMERGÈNCIES SETMIL, SL. 

 

S’adjunta al present acord còpia dels informes esmentats. 

 

3. Existeix crèdit adequat i suficient a les partides 620000/342230/22799 i  

620000/342220/22799 del pressupost municipal aprovat per a la presenta anualitat 

per poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació, i es 
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preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2018 i 

2019. 

 

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 la contractació del  servei de monitors i de vigilància, salvament i 

socorrisme de la Piscina Municipal, a favor de l’empresa EMERGÈNCIES SETMIL, 

SL, en les següents condicions: 

 Preu hora socorrisme: 11,00 € IVA no inclòs. 

 Preu hora monitoratge: 13,75 € IVA no inclòs. 

 Preu hora coordinació: 14,00 € IVA no inclòs. 

 Millora en la retribució salarial dels socorristes i monitors d’un 10 %, per sobre les 

retribucions salarials establertes en el Conveni col·lectiu estatal d’instal·lacions 

esportives i gimnasos. 

 

SEGON. D’acord amb el que disposa la DA 34ena del TRLCSP, aprovar un 

pressupost màxim per a la present contractació de 265.602,50 €, IVA no inclòs, pels 

dos anys de durada inicial del contracte. 

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: 

 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 13.280,12 euros, 

corresponent al 5% del pressupost màxim aprovat. 
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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 

del sector públic. 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) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 

volum anual de negoci, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 

acabats, sigui almenys de 505.000 €. 

 

g) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent 

import, data i destinatari, públic o privat. 

 

h) Certificats acreditatius d’haver realitzat en els darreres cinc anys:  

 

- Un mínim de dos contractes de serveis de socorrisme amb una facturació 

anual  mínima de 20.000€. 

- Un mínim de dos contractes de serveis de monitors amb una facturació 

anual mínima de 50.000€. 
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Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual 

s’hagi prestat el servei. 

 

i) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del personal 

que hagi d’estar en contacte amb menors, en compliment de les obligacions establertes 

a la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a 

l’adolescència. 

 

j) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, 

de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de las 

persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la Igualtat 

Efectiva de Dones i Homes, 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 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.  

 

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 

150,00 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

SISÈ. Disposar a favor de l’empresa EMERGÈNCIES SETMIL, SL l’import de 

265.602,50 € més 55.776,53 €, en total 321.379,03 euros, de la següent manera: 

 

Partida 620000/342230/22799 

 Any 2017: 40.787,59 € (doc. AD núm. 77286) 

 Any 2018: 113.039,71 € (doc. AD_FUT núm. 77293) 

 Any 2019: 72.252,13 € (doc. AD_FUT núm. 77296) 
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 Partida 620000/342220/22799 

 Any 2017: 16.996,87 € (doc. AD núm. 77292) 

 Any 2018: 47.649,80 € (doc. AD_FUT núm. 77294) 

 Any 2019: 30.652,93 € (doc. AD_FUT núm. 77297) 

 

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

contractant”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 

TRES FURGONS ELÈCTRICS PER AL PERSONAL DE LA SECCIÓ D’OFICIS I 

SERVEIS I DE LA SECCIÓ DE JARDINERIA. 

 

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent: 

 

“Per informe de data 14/07/2017, del cap de Servei d’Espais Públics, es sol·licita la 

tramitació de la contractació del subministrament tres furgons elèctrics per al 

personal de la Secció d’Oficis i Serveis i de la Secció de Jardineria, per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 70.182,00 €, IVA no 

inclòs. 

 

Consta a l’expedient: 

 

 Informe del secretari general de data 14/07/2017, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
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aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons de data 14/07/2017 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 710100/15301X/62400 del pressupost municipal aprovat per 

a la present anualitat. 

 

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 subministrament de tres furgons 

elèctrics per al personal de la Secció d’Oficis i Serveis i de la Secció de Jardineria, 

per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 70.182,00 

€, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte 

és de 70.182,00 euros, atès que no es preveu la possibilitat de pròrroga, ni 

modificacions a l’alça de l’import 

 

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 simplificat. 

 

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. 
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QUART. Autoritzar la despesa de fins a 84.472,92 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida 

710100/15301X/62400 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat (op. 

A núm. 77204)”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

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. 

 

 


