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ACTA NÚM. 6/2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 27   DE  MARÇ   DE  2017. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el 27 de març 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 Moreno Romero   2na. 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  senyor Manuel Monfort Pastor, 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 13 de març de 2017 

 

 

2 DESPATX OFICIAL  
 
 
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   

 
 

 -Servei de Gestió Econòmica- 
 

3  Adquisició directa a títol onerós d’un habitatge situat a Mataró, propietat de 
BANCO SABADELL, S.A.  
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 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada, per a la selecció d’una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties 
Professionals de la Seguretat Social  per a la posterior subscripció d’un conveni 
d’associació per a la cobertura de contingències derivades d’accidents de treball i 
malalties professionals de la Seguretat Social pel personal de l’Ajuntament de 
Mataró.   

 
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert  simplificat, del subministrament de 
llumeneres led per l’enllumenat de Mataró. 

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

la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada, del servei postal ordinari per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de 
Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus de Mataró-Maresme. 

 
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran 

la contractació, mitjançant procediment obert  subjecte a regulació harmonitzada, 
del servei de gestió integrada de plagues de l’arbrat viari i les zones enjardinades 
de Mataró. 

 
8 Resolució de mutu acord del contracte del servei d’assistència tècnica per a 

l’organització de la Festa al Cel 2016 adjudicat a favor de l’empresa Actividades de 
Ocio y Educación, SL. 

 
9 Resolució de mutu acord del contracte del servei de gestió de la graella aèria i 

serveis associats de la festa al Cel 2016, adjudicat a favor de l’empresa Aero Club 
Barcelona-Sabadell. 

 
10 Adjudicació del servei d’ atenció social i menjador del Centre d’ acollida municipal. 
 
11  Adjudicació del servei de lloguer de taules i cadires de suport a les activitats que 

organitza o en que col•labora l’Ajuntament. 
 
 
 SECRETARIA GENERAL 
 
12  Donar compliment de la Sentencia número 44/17, de 20 de febrer de 2017, del 

Jutjat contenciós administratiu número 16  de Barcelona, dictada en el  
Procediment Abreujat número 48/2015, interposat pel Sr. JASB. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
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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  13 de març de 

2017. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

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

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
 

-Servei de Gestió Econòmica- 
 

 
3  ADQUISICIÓ DIRECTA A TÍTOL ONERÓS D’UN HABITATGE SITUAT A 

MATARÓ, PROPIETAT DE BANCO SABADELL, S.A.  

 

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

la proposta següent: 

 

“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix 

la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la 

Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis 

de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits 

pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjançant 

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.  

 

Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui 

exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, el 
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President de l’Agència Catalana de l’Habitatge ha notificat al consistori mitjançant 

ofici de data 26/10/2016 (amb data d’entrada al registre municipal de documents el 

31/10/2016), l’existència de diversos immobles a Mataró que han de ser venuts per 

part dels seus respectius titulars i que reuneixen els requisits per ser objecte del dret 

de tanteig referit en benefici de l’Ajuntament de Mataró.  Es requereix al consistori per 

tal que es pronunciï sobre si hi ha interès o no de poder incorporar algun dels 

habitatges relacionats al patrimoni municipal.  

 

D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar 

solució a les demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la 

crisi. I davant de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a 

seguir és precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc 

d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat 

s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica.   

Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig, que ha nascut amb l’aprovació del 

Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 

mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària, facilitarà 

la consecució d’aquestes polítiques municipals.  

 

Dels habitatges relacionats a l’ofici de l’Agència Catalana de l’Habitatge, i un cop 

analitzats pels tècnics municipals, n’hi ha un que s’estima idoni per ser adquirit de 

forma directa i a títol onerós per part de l’Ajuntament de Mataró atès el seu preu, 

ubicació i característiques.   

 

Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades: 

 

Dades registrals:  

Referència cadastral: 4201713DG5040S0004WE  

 

Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les 

característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es 

situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic, informe de qualificació 

urbanística i dades registrals i cadastrals identificatives de l’immoble.  
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Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; 

articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 

extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 

d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de 

desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de 

maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,  relatiu als drets reals; la disposició 

addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.  

 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia de 15 de 

juny de 2015, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 

tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de l’habitatge 

situat a Mataró, que respon a les dades consignades al punt segon.  

 

SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 

arrendataris i ocupants, per un import de TRENTA-VUIT MIL EUROS (38.000 €), 

l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat BANCO SABADELL, S.A., que respon 

a les següents dades registrals i cadastrals: 

 

Dades registrals:  

Referència cadastral: 4201713DG5040S0004WE  

 

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm. 

12017000023629 per un import de 38.000 euros, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 400200/15222K/63200 amb la denominació “Fons d’inversió i 

rehabilitació d’habitatges” del projecte 1522216001 (Pla d’habitatge) del pressupost 

municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.   

 

QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 

1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de 
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formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.  

 

CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la 

finca a favor de l’Ajuntament de Mataró. 

 

SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es 

derivin de l’adopció dels presents acords.  

 

SETÈ,. Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr. 

Alcalde de Mataró per a què, qualsevol, d’ells a títol individual, formalitzi els 

documents públic i/o privats que signin necessaris per la perfeccionament d’aquests 

acords.  

 

VUITÈ.- Notificar aquests acords a BANCO SABADELL, S.A, a la l’Agència de 

l’Habitatge de Catalunya, a la Secció d’Habitatge”.  

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, PER A 

LA SELECCIÓ D’UNA MÚTUA D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 

PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL  PER A LA POSTERIOR 

SUBSCRIPCIÓ D’UN CONVENI D’ASSOCIACIÓ PER A LA COBERTURA DE 

CONTINGÈNCIES DERIVADES D’ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 

PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL PEL PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ. 

 

 

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

 

“Per informe de data 16/01/2017, la directora de Recursos Humans sol·licita iniciar 

licitació per a la selecció, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada, per a la selecció  d’una Mútua d’Accidents de Treball i Malalties 

Professionals de la Seguretat Social per a la posterior subscripció d’un conveni 

d’associació per a la cobertura de contingències derivades d’accidents de treball i 

malalties professionals de la Seguretat Social pel personal de l’Ajuntament de Mataró.  

L’import anual d’aquest contracte és de 755.523,52 euros. 

 

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

de 3.097.654,63 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 Informe de la secretària acctal. de data 17/03/2017, 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 data 17/03/2017, als efectes previstos a la Disposició 

Addicional segona 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. 

 

El present contracte no genera crèdit directe a favor de la Mútua d’Accidents de Treball 

i Malalties Professionals de la Seguretat Social (MATMPSS) amb càrrec a 

l’Ajuntament, en tant que és la Tresoreria General de la Seguretat Social qui distribueix 

a les mateixes el percentatge de les quotes ingressades. En conseqüència, no 

procedeix deixar constància de l’existència de crèdit ni de pressupost màxim. 

 

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. 

 



 
 

 8 

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 licitació per a la selecció, mitjançant procediment obert no subjecte a 

regulació harmonitzada, per a la selecció  d’una Mútua d’Accidents de Treball i 

Malalties Professionals de la Seguretat Social per a la posterior subscripció d’un 

conveni d’associació per a la cobertura de contingències derivades d’accidents de 

treball i malalties professionals de la Seguretat Social pel personal de l’Ajuntament de 

Mataró.  L’import anual d’aquest contracte és de 755.523,52 euros. 

 

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

de 3.097.654,63 euros. 

 

SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques 

particulars que regiran la contractació del servei al que fa esment el punt 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. El present contracte no genera crèdit directe a favor de la MATMPSS amb 

càrrec a l’Ajuntament, en tant que és la Tresoreria General de la Seguretat Social qui 

distribueix a les mateixes el percentatge de les quotes ingressades. En conseqüència, 

no procedeix deixar constància de l’existència de crèdit ni de pressupost màxim”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 

LLUMENERES LED PER L’ENLLUMENAT DE MATARÓ. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 28/03/2017, el cap del serveis d’Espais Públics proposa  

la tramitació de la contractació del subministrament de llumeneres LED per 

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

contracte de fins a 90.909,09 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de 90.909,09 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

- Informe de la secretària acctal. de data 17/03/2017, 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 17/03/2017 respecte a l’existència de 

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.  

 

Atès el que disposen els arts. 9, 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: 
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PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de llumeneres LED 

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

contracte de fins a 90.909,09 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de 90.909,09 euros. 

 

SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació del subministrament 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. 

 

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 110.000,00 euros, a càrrec de la partida 

710103/16512Z/61300 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 

(document comptable A núm. 7041)”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

6  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL 

SERVEI POSTAL ORDINARI PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE 

MATARÓ SA, PUMSA I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS DE MATARÓ-MARESME. 

 

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

la proposta següent: 
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“Per acord de la Junta de Govern Local celebrada  el  19 de desembre de 2016 es va 

iniciar l’expedient de contractació del servei postal ordinari per l’Ajuntament de 

Mataró, Aigües de Mataró, SA,  PUMSA i la Fundació Tecnocampus Mataró-

Maresme.  

 

Finalitzat el termini de presentació d’ ofertes, per diligència de data 8/02/2017, el 

Servei d’Atenció Ciutadana comunica que no ha tingut entrada en el Registre 

General de l’Ajuntament cap proposició.  

 

Mitjançant informe de data 10/03/2017, el cap u.a del Servei de Compres i 

Contractacions proposa  tornar a  licitar  la contractació del servei postal ordinari, amb 

un increment de les tarifes d’ un 15%,  per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 270.111,15 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 

durada inicial. 

 

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

de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 

la clàusula vintena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 

594.244,53  euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe de la secretària accidental de data 14/03/2017, 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 14/03/2017 respecte a la previsió  

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

present contractació a la corresponent partida dels pressupost municipal aprovat per 

l’exercici 2017,  i en els  que s’aprovin  pels exercicis  2018 a 2019.   

 

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. 
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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:Declarar desert el procediment de contractació del servei postal ordinari, en 

no haver-se presentat cap oferta durant el termini fixat a l’efecte.  

 

SEGON: Iniciar  l’expedient de contractació del servei postal ordinari, per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  270.111,15  euros, IVA 

no inclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

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

de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 

la clàusula vintena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de  

594.244,53 euros. 

 

TERCER: Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

 

QUART. 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 BOPB, per a la presentació de 

proposicions. 

 

CINQUÈ. Autoritzar la despesa de fins a 270.111,15  €, més  56.723,34  € en 

concepte d’IVA, en total, 326.834,49 €,  de la següent manera: 

 

121.199,54 €,  IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró: 

A núm. 21378  per import de 40.399,85 € 

Relació AFUT  núm 646 per import de 80.799,69 €   

 

205.634,95  €, IVA inclòs, a càrrec dels pressupostos de les empreses Aigües de 

Mataró,  PUMSA i TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM).  
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D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes d’aquesta 

contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents partides 

dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis  2018 a 2019, a fi de poder atendre 

les obligacions que meriti aquesta contractació“. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT  SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL 

SERVEI DE GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES DE L’ARBRAT VIARI I LES 

ZONES ENJARDINADES DE MATARÓ. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 16/02/2017, el cap del Servei d’ Espai Públic  sol·licita la 

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

enjardinades de Mataró 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. 

 

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

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el 

plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 

272.243,40 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

 Informe de la secretària accidental  de data 15/03/2017, respecte de l’adequació 

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

sector públic. 

 

 Informe de l’interventor de Fons de data 15/03/2017 respecte de la previsió 

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

la present contractació a la partida 710102/171130/21000 del pressupost 

municipal pel 2017, i la previsió d’ existència  en els  pressupostos que s’ aprovin 

per als exercicis 2018 a 2019.  

 

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de 

juny, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de gestió integrada de plagues 

de l’arbrat viari i els espais verds de Mataró  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. 

 

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

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el 

plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 

272.243,40 euros. 

 

SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

 

TERCER. Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de 

la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 
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QUART. Atendre la despesa de fins a 149.733,88 €, a càrrec de la partida 

710102/171130/21000, distribuïda de la següent manera: 

 

2017: A núm. 4332 per import de 60.366,94 € 

2018-2019: AFUT núm. 4329 per import de 89.366,94 € 

 

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida 

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2018 a 2019, a fi de poder 

atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

8 RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE DEL SERVEI 

D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A L’ORGANITZACIÓ DE LA FESTA AL CEL 2016 

ADJUDICAT A FAVOR DE L’EMPRESA ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCACIÓN, 

SL. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2016, s’acordà 

l’adjudicació del servei d’assistència tècnica per l’organització de la Festa al Cel 2016, 

a favor de l’empresa Actividades de Ocio y Educación, SL per l’import de 66.700 

euros, IVA no inclòs. 
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2. En data 8 de juny de 2016, Actividades de Ocio y Educación, SL va dipositar en la 

Tresoreria municipal l’import de 3.535,00 € en concepte de garantia definitiva. 

  

3. Per Decret d’Alcaldia núm. 5391/2016, de 12 de juliol, s’acordà la cancel·lació de la 

Festa al Cel 2016, per la qual cosa no resulta necessària l’execució de l’esmentat 

contracte.  

 

4. Mitjançant document signat de data 16 de gener de 2017, la cap del Servei de 

Compres i Contractacions i el legal representant de l’empresa Actividades de Ocio y 

Educación, SL, proposen a l’òrgan de contractació de mutu acord del contracte del 

servei d’assistència tècnica per a l’organització de  la festa al Cel 2016.  

 

5. Ambdues parts valoren els treballs realitzats en el contracte abans de la 

cancel·lació i els danys i perjudicis en 24.788,45 euros, IVA no inclòs, desglossat de 

la següent manera: 

 

A. En concepte de  dedicació d’equips: 3.764 € IVA no inclòs. 

(Segons l’oferta presentada, el pressupost per aquest concepte era de 10.036,50 

€. Es calcula que del 4 mesos de durada del contracte, es van executar 1,5 

mesos, aproximadament) 

 

B. En concepte de despeses realitzades i no recuperables en Producció Audiovisual 

i de part del Pla de Comunicació: 16.367,61 € IVA no inclòs. 

(D’acord amb la factura aportada) 

 

C. 10 % de la resta del contracte: 4.656,84 € IVA no inclòs. 

(10% de 46.568,39 € [66.700 € - (3.764 € + 16.367,61 €)]) 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 223c) 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 (TRLCSP), relatiu a la 

resolució dels contractes de mutu acord. 
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2. L’article 225.1 del TRLCSP, atès que la resolució s’acorda de mutu acord, els drets 

de les parts s’acomodaran a allò estipulat entre les parts. 

 

3. L’article 225.4 del TRLCSP en relació a l’obligació de pronunciament exprés sobre 

la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia, que en el 

seu cas, hagués estat constituïda. 

 

4. Els articles 308 i 309 del TRLCSP, en relació al dret del contractista, en cas de 

desistiment del contracte per part de l’Administració, a percebre el preu dels estudis, 

informes, projectes, treballs o serveis que efectivament hagi realitzat d'acord amb el 

contracte i que hagin estat rebuts per l'Administració; i un 10% del preu dels estudis, 

informes, projectes o treballs pendents de realitzar en concepte de benefici deixat 

d'obtenir. 

 

5. És òrgan competent per a la present resolució la Junta de Govern Local, d’acord 

amb el Decret d’Alcaldia núm. 5337/2015, de data 3 de juliol, sobre creació, 

composició i competències de la Junta de Govern Local. 

 

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. Acordar la resolució de mutu acord del contracte del servei d’assistència 

tècnica per a l’organització de la Festa al Cel 2016 adjudicat a favor de l’empresa 

Actividades de Ocio y Educación, SL.  

 

Segon. Fixar en 24.788,45 €, més 5.205,57 € en concepte d’IVA, en total 29.994,02 

€, la quantitat que Actividades de Ocio y Educación, SL rebrà en concepte de treballs 

realitzats i danys i perjudicis, sense que cap de les parts tinguin res més a reclamar-

se mútuament per aquest contracte. 

 

Tercer. Autoritzar i disposar a favor de Actividades de Ocio y Educación, SL, l’import 

de 29.994,02 euros, a càrrec de la partida 330200/432170/22799 del pressupost 

municipal aprovar per a la present anualitat (document comptable AD núm. 4240). 
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Quart. Procedir a la devolució de la garantia definitiva d'import 3.335,00 €, constituïda 

a favor de l'Ajuntament en la presenta contractació. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

9  RESOLUCIÓ DE MUTU ACORD DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ 

DE LA GRAELLA AÈRIA I SERVEIS ASSOCIATS DE LA FESTA AL CEL 2016, 

ADJUDICAT A FAVOR DE L’EMPRESA AERO CLUB BARCELONA-SABADELL. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de maig de 2016, s’acordà 

l’adjudicació del servei de gestió de la graella aèria i serveis associats de la festa al 

Cel 2016, a favor de Aero Club Barcelona-Sabadell per l’import de 80.000 euros, IVA 

no inclòs. 

 

2. En data 10 de juny de 2016, Aero Club Barcelona-Sabadell va dipositar en la 

Tresoreria municipal l’import de 4.000 € en concepte de garantia definitiva. 

  

3. Per Decret d’Alcaldia núm. 5391/2016, de 12 de juliol, s’acordà la cancel·lació de la 

Festa al Cel 2016, per la qual cosa no resulta necessària l’execució de l’esmentat 

contracte.  

 

4. Mitjançant document signat de data 16 de gener de 2017, la cap del Servei de 

Compres i Contractacions i el legal representant de Aero Club Barcelona-Sabadell, 

proposen a l’òrgan de contractació de mutu acord del contracte del de gestió de la 

graella aèria i serveis associats de la festa al Cel 2016.  

 



 
 

 19 

5. Ambdues parts valoren els treballs realitzats en el contracte abans de la 

cancel·lació i els danys i perjudicis en 5.000 euros, IVA no inclòs. 

 

 

Fonaments de dret 

 

1. L’article 223c) 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 (TRLCSP), relatiu a la 

resolució dels contractes de mutu acord. 

 

2. L’article 225.1 del TRLCSP, atès que la resolució s’acorda de mutu acord, els drets 

de les parts s’acomodaran a allò estipulat entre les parts. 

 

3. L’article 225.4 del TRLCSP en relació a l’obligació de pronunciament exprés sobre 

la procedència o no de la pèrdua, devolució o cancel·lació de la garantia, que en el 

seu cas, hagués estat constituïda. 

 

4. Els articles 308 i 309 del TRLCSP, en relació al dret del contractista, en cas de 

desistiment del contracte per part de l’Administració, a percebre el preu dels estudis, 

informes, projectes, treballs o serveis que efectivament hagi realitzat d'acord amb el 

contracte i que hagin estat rebuts per l'Administració; i un 10% del preu dels estudis, 

informes, projectes o treballs pendents de realitzar en concepte de benefici deixat 

d'obtenir. 

 

5. És òrgan competent per a la present resolució la Junta de Govern Local, d’acord 

amb el Decret d’Alcaldia núm. 5337/2015, de data 3 de juliol, sobre creació, 

composició i competències de la Junta de Govern Local. 

 

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: 
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Primer. Acordar la resolució de mutu acord del contracte del servei de gestió de la 

graella aèria i serveis associats de la festa al Cel 2016, adjudicat a favor de l’empresa 

Aero Club Barcelona-Sabadell.  

 

Segon. Fixar en 5.000 €, més 1.050 € en concepte d’IVA, en total 6.050,00 €, la 

quantitat que Aero Club Barcelona-Sabadell rebrà en concepte de treballs realitzats i 

danys i perjudicis, sense que cap de les parts tinguin res més a reclamar-se 

mútuament per aquest contracte. 

 

Tercer. Autoritzar i disposar a favor de Aero Club Barcelona-Sabadell, l’import de 

6.050,00 euros, a càrrec de la partida 330200/432170/22799 del pressupost 

municipal aprovar per a la present anualitat (document comptable AD núm. 20258). 

 

Quart. Procedir a la devolució de la garantia definitiva d'import 4.000,00 €, constituïda 

a  favor de l'Ajuntament en la presenta contractació”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

10   ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ ATENCIÓ SOCIAL I MENJADOR DEL 

CENTRE D’ ACOLLIDA MUNICIPAL. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data  28 d’ octubre  de 2016 es va iniciar 

el procediment per la contractació del servei d’ atenció social i menjador del Centre d’ 

acollida municipal,  per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 

de fins a 659.757,04 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del 

contracte. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes només s’ha presentat una única empresa: 

Creu Roja Espanyola a l’ oficina local de Mataró.  
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Mitjançant informe de data 3 de  febrer  de 2017,  la cap del servei de Benestar Social 

informa favorablement l’ oferta tècnica, i mitjançant informe de data 17 de febrer de 

2017 proposa adjudicar el servei d’ atenció social i menjador del Centre d’ acollida 

municipal a la Creu Roja Espanyola a l’ oficina local de Mataró per import de 

654.471,03 €, exempt d’ iva, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

S’adjunten al present acord còpia dels informes. 

 

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

contractació a la partida corresponent del  pressupost de 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 el servei d’ atenció social i menjador del Centre d’ acollida 

municipal  a favor de la    Creu Roja Espanyola a l’ oficina local de Mataró   

per import de 654.471,03 €, exempt d’ iva. 

 

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

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

b)Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 

degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 
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nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre Mercantil, i 

fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.   

 

c)Documentació acreditativa de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta 

per contractar, amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada 

matrícula. 

 

d)Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb 

l’Administració pública que estableix l’article 60 del Text Refós de la Llei de contractes 

del sector públic. 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 de la seva solvència econòmica i financera mitjançant 

documentació acreditativa d’un volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum 

de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 494.800 euros. 

 

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

import no inferior a 300.000 euros, i rebut de pagament. 

 

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

manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte. 

 

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

data i destinatari, públic o privat. 

 

i)Un mínim de tres certificats de correcte execució de treballs anàlegs als que són 

objecte del present contracte per  import mínim de 300.000 euros anuals. Aquests 

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

prestat el servei. 

 

j)Acreditació 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 les persones amb 

discapacitat i  la seva inclusió social, i de la  LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de 
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Dones i Homes. (només si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, 

declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa). 

 

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

seva oferta. 

 

Tercer. Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, 

l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la 

formalització del corresponent contracte administratiu.  

 

Quart. L’ adjudicatària, Creu Roja Espanyola, està exempta del dipòsit de fiança, d’ 

acord amb el que disposa l’ art. 7 del Reial Decret 415/1996, de 1 de març, 

pel qual s’ estableixen les normes d’ ordenació de la Creu Roja Espanyola. 

 

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   516,28 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i el 

BOE. 

 

Sisè. Disposar a favor de Creu Roja Espanyola a l’ Oficina  local de Mataró  l’ 

import   de  654.471,03 euros, a càrrec de la  corresponent partida  del 

pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2017 i dels que 

s’aprovin pels exercicis 2018 i 2019, desglossats de la manera següent: 

 

Exercici 2017: 

 245.246,63 euros ( D núm. 6642).  

 

 Exercici 2018 i 2019:  

 409.044,40 euros ( ADFUT núm. 19921). 

 

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 per l’exercici 2018 i 2019, a fi de poder atendre les 
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obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades 

anualitats. 

 

Vuitè. Autoritzar  les operacions comptables inverses següents:  

- 56.962,01 euros ( A/ núm. 6637). 

- 423.344,10 euros ( AFUT/ núm. 19579). 

 

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

contractant”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

11 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE LLOGUER DE TAULES I CADIRES DE 

SUPORT A LES ACTIVITATS QUE ORGANITZA O EN QUE COL•LABORA 

L’AJUNTAMENT. 

 

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

la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data  30 de gener  de 2017 es va iniciar el 

procediment per la contractació del lloguer de taules i cadires de suport a les 

activitats que organitza o en que col·labora l’Ajuntament ,  per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 90.690,04  euros, IVA no inclòs, pels 

dos anys de durada inicial del contracte. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes només s’ha presentat una única empresa: 

Casa Gay SA  

 

Mitjançant informe de data 9 de  març  de 2017 el tècnic de programes proposa 

adjudicar el lloguer de taules i cadires de suport a les activitats que organitza o en 

que col·labora l’Ajuntament a l’ empresa Casa Gay SA. 
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S’adjunten al present acord còpia de l’ informe. 

 

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

contractació a la partida corresponent del  pressupost de 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 el contracte del lloguer de taules i cadires de suport a les activitats 

que organitza o en que col·labora l’Ajuntament   a favor de Casa Gay SA 

pels preus unitaris que consten en la seva oferta 

 

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 justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 4.534,5 euros, 

corresponent al 5% del preu d’adjudicació 

 

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

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

c)Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 

degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 

nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre Mercantil, i 

fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.   

 



 
 

 26 

d)Documentació acreditativa de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta 

per contractar, amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada 

matrícula. 

 

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

l’Administració pública que estableix l’article 60 del Text Refós de la Llei de contractes 

del sector públic. 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 de la seva solvència econòmica i financera mitjançant 

documentació acreditativa d’un volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum 

de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 68.000 euros 

 

g) Informació sobre l’ organització tècnica, material, maquinària i del personal de que es 

disposa per l’ execució del contracte:   

 

Descripció el més amplia possible de les característiques tècniques del material 

(taules, cadires i gàbies), amb indicació si s’ escau, del model i marca. 

Fotografies amb el màxim detall de les taules, cadires i gàbies 

 

h)Declaració de personal i mitjans adscrits al servei 

 

i)Acreditació de  tenir subscrita i vigent una pòlissa de responsabilitat civil amb una 

cobertura mínima de 100.000 € 

 

j)Relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent import, 

data i destinatari, públic o privat. 

 

k)Un mínim de tres certificats de correcte execució de treballs anàlegs als que són 

objecte del present contracte per  import mínim de 31.000 euros anuals. Aquests 

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

prestat el servei. 
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l)Acreditació 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 les 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 cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta. 

 

Tercer. Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, 

l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la 

formalització del corresponent contracte administratiu.  

 

Quart. Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a 

comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import 

de   80,60 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP   

 

Cinquè. Disposar a favor de Casa Gay, SA  l’ import   de  109.734,96 euros, a càrrec 

de les  corresponents partides  del pressupost municipal aprovat per a la 

present anualitat 2017 i dels que s’aprovin pels exercicis 2018 i 2019, 

desglossats de la manera següent: 

 
D núm. 21408 per import de 30.806,00 € 

D núm. 21412 per import de   9.000,00 € 

D núm. 21409 per import de   2.041,88 € 

D núm. 21410 per import de   1.294,70 € 

D núm. 21411 per import de   9.782,85 € 

DFUT núm. 21414 per import de 2.041,88 € 

DFUT núm. 21416 per import de 9.782,85 € 

DFUT núm. 21418 per import de  9.000,00 € 

DFUT  núm. 21420 per import de 5.178,80 € 

DFUT  núm. 21423 per import de 30.806,00 € 

 
 

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

suficient a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de 
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Mataró que s’aprovin per l’exercici 2018 i 2019, a fi de poder atendre les 

obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades 

anualitats. 

 

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

contractant. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

SECRETARIA GENERAL 
 

 

12  DONAR COMPLIMENT DE LA SENTENCIA NÚMERO 44/17, DE 20 DE 

FEBRER DE 2017, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 16  

DE BARCELONA, DICTADA EN EL  PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

48/2015, INTERPOSAT PEL SR. JASB. 

 

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

la proposta següent: 

 

“En data 28 de febrer de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de 

Barcelona, ha notificat la Sentència número 44/2017, de 20 de febrer de 2017, 

dictada en el Procediment Abreujat número 48/2015 interposat pel Sr. JASB, contra el 

decret número 8568/2014, de 2 de desembre, del Regidor Delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública. 

 

La demanda interposada tenia com a pretensió percebre una indemnització per danys 

i perjudicis de 4.581,68 euros. La resolució administrativa havia desestimat la 

reclamació. 
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 La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu estima el recurs interposat pel Sr. 

JASB i deixa sense efecte la resolució de 2 de desembre que desestima el recurs de 

reposició, condemnant a la part demandada al pagament de la quantitat de 4.518,18 

euros mes els interessos legals des de la reclamació, amb imposició de costes a la 

demandada amb els següents arguments: 

 

“Por consiguiente, en el presente caso, el nexo causal entre el funcionamiento 

del servicio público y el daño o lesión producidos se desprende de las 

fotografías aportadas del lugar del siniestro, donde en efecto se aprecia el mal 

estado de la acera, de suerte que se covierte en una carrera de obtáculos, 

pues en todo su ancho y a lo largo se observa que el mal estado del pavimento 

se prolonga, lo que lo hace nada practicable en condiciones normales. No es 

un desnivel puntual al que el peatón debe atender, es una daño grande y 

continuado. Así las cosas, al concurrir el meritado nexo causal, se genera 

responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, atendiendo al hecho 

que tanto la cuantía como la realidad del daño no son objeto de discusión entre 

las partes.” 

 

La companyia asseguradora municipal ha confirmat la quantia judicialment. 

 

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 3 de juliol 

de 2015, el regidor delegat de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 

 

Primer- Donar compliment de la Sentencia número 44/17, de 20 de febrer de 2017, 

del Jutjat contenciós administratiu número 16  de Barcelona, dictada en el 

Procediment Abreujat número 48/2015 A2, interposat pel Sr. JASB contra el decret 

numero 8568/2014, de 2 de desembre, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció 

Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per caiguda a la via pública. (expedient W55/2012) 
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Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 16 

de Barcelona” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres menys cinc minuts de la tarda, 

el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present 

acta. 

 


