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Data de publicació: 27/02/2017 

 

 

ACTA NÚM. 2/2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCA L QUE TINGUÉ 

LLOC EL  30  DE  GENER  DE  2017. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el 30 de gener 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 
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. 

 

Excusen la seva assistència  

 

En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 16 de 
gener de 2017  
 
 
2 DESPATX OFICIAL   
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 
 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS    
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3  Resolució del recurs de reposició interposat contra l’adjudicació del contracte per la 

millora estructural de la Sala de Coordinació i renovació de l’integrador de 
comunicacions de la Policia Local 

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

la contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada, del lloguer de taules i cadires de suport a les  activitats que 
organitza o en que col.labora l’Ajuntament. 

 
 
 DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 
5 Sol•licitud d’adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d’Ocupació (Xarxa XALOC) 

promoguda per la Diputació de Barcelona. 
 
  
 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL  
 
 
6 Acordar l’exercici d’accions judicials contra el veí de Mataró acusat del delicte 

d’amenaces contra el col.lectiu LGTBI.. 
 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública. 
 
 
 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l ’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic- 
 
 
7 Aprovar la imposició de sancions a J.B.C. per la colmissió d’una infracció greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
8 Aprovar la imposició de sancions a per E.G.R contra la imposició de sancions en 

matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 



 3

 -Servei de Relacions Institucionals i Assistència J urídica de Recursos 
Humans- 
 
9 Reconèixer la compatibilitat de  segona activitat privada amb exercici concurrent 

del lloc de treball principal presentada per DJFF 
 

 

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  16 de gener de 

2017. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

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

 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 

 
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 
-Servei de Compres i Contractacions- 
 
 

3  RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CON TRA 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA MILLORA ESTRUCTU RAL 

DE LA SALA DE COORDINACIÓ I RENOVACIÓ DE L’INTEGRAD OR DE 

COMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL 

 
 
El Senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

presenta la proposta següent: 

 
 
“ANTECEDENTS 

 

PRIMER. Per decret 7911/2016 de 3 de novembre, del regidor delegat de Serveis 

Centrals, es va acordar admetre a tràmit els recursos de reposició presentats per les 
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empreses Aplicaciones Gespol, SL i Sistelcor Comunicaciones AB, SL, contra l’acord 

de la Junta de Govern Local de data 3 d’octubre de 2016 pel qual es va adjudicar el 

contracte per la millora estructural de la Sala de Coordinació  i renovació de l’ 

integrador de comunicacions de la Policia Local, a favor de l’empresa Alumbrados 

Viarios SA. Tanmateix, s’acordava donar trasllat als interessats dels esmentats 

recursos, perquè en el termini de deu dies al·leguessin allò que estimessin 

procedent. 

 

SEGON. En data 24/11/2016 ha presentat escrit d’al·legacions l’empresa Sistelcor 

Comunicacions AB SL; i en data 25/11/2016 l’ha presentat l’empresa Alumbrados 

Viarios SA (ALUVISA). 

 

TERCER. En data 13/12/2016, l’Intendent major cap de la Policia Local de Mataró, i 

el cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions han emès sengles 

informes, relatius als extrems impugnats. 

 

QUART. INPUGNACIONS CONTRA L’OFERTA D’ALUVISA 

 

4.1. Motius d’impugnació de Sistelcor  

 

a) Incompliment dels requisits de solvència tècnica 

 

No existeix vinculació jurídica prèvia a la presentació de les proposicions, entre 

ALUVISA i una altra empresa que compleixi els requisits de solvència indicats al plec 

de clàusules administratives. 

 

b) Incompliment dels plecs de prescripcions tècniques 

 

• Punt 2.2.2., apartat 9.b) 

Exigeix que la base de dades sigui compatible amb el sistema Oracle. 

Aluvisa no fa cap relació a la capacitat d’integrar-se amb Oracle ni amb cap 

Sistema Gestor de Bases de Dades (SGDB) relacional qualsevol, indicant 

sempre que la base de dades utilitzada ha de ser local. 

 

• Punt. 2.2.2. apartat 9.c) 
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Exigeix que el sistema d’informació prevegi cartografia pel cas de no poder 

accedir a serveis WMS via Internet. 

Aluvisa indica que la cartografia que la seva aplicació pot carregar és en format 

JPG, però no indica la possibilitat d’accedir a capes WMS, WFS o WFS-T, que 

són les que exigeix el Plec de prescripcions tècniques. 

 

• Punt. 2.2.2. apartat 9.d) 

Exigeix que tota la informació pugui ser consultada i accessible des del 

navegador de qualsevol ordinador connectat a Internet. 

Aluvisa no indica que existeixi una altra forma d’explotar la informació que no 

sigui a través de la pròpia aplicació d’escriptori ofertada. 

 

• Punt 2.2.2. apartat 9.e) 

Aluvisa no indica que compleixi els requisits de possibilitat de generar informes 

personalitzats, ni ser exportats a fulls de càlcul, ni realitzar-los en temps real. 

 

• Punt 2.2.2. apartat 9.f) 

Exigeix que tots els elements georeferenciats ho estiguin d’acord amb els 

sistemes de referència ED50 (epsg:23031) i ETRS89 (EPSG: 25831) 

Aluvisa no indica quin tipus de referències utilitza la seva aplicació, ni indica si 

existeix la possibilitat de transformació o transposició en temps real. 

 

• Punt 2.2.2. apartat 9.g) 

Exigeix que el GIS sol·licitat compleixi amb els protocols del Open Geospatial 

Consortium, tant en la càrrega de capes, com en la publicació de capes en 

aquests protocols o estàndards. 

Aluvisa ni tan sols especifica la compatibilitat amb aquests protocols. 

 

• Punt 2.2.2. apartat 9.h) 

Exigeix que el GIS  ha de complir amb els  protocols del Open Geospatial 

Consortium, concretament amb la càrrega de capes WMS. 

Aluvisa no especifica la compatibilitat amb aquests protocols. 

Es requereix que la informació ha de poder ser exportada en diferents formats. 

Aluvisa només indica que pot utilitzar KML. 
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4.2. Motius d’impugnació de Gespol  

 

a) Respecte a la matriu de comunicacions. 

 

Aluvisa no ofereix un nou segon servidor de comunicacions per a la redundància 

del sistema, només ofereix l’adequació dels servidor. 

 

b) Integracions requerides. 

 

Aluvisa no acredita o especifica com es farà la integració amb l’actual sistema de 

despatx que fa servir la Policia Local, que é software propietat d’Aplicaciones 

Gespol. 

 

c) Respecte als requisits de solvència 

 

Aluvisa no acredita experiències en projectes en els que existeixi 

subministrament i integració de matriu de comunicacions i sistemes Tetra...Atès 

que tot el coneixement que aporta de la integració de la matriu de comunicacions 

amb l’aplicatiu Gespol, o bé no són projectes contractats a Aluvisa, o a l’empresa 

proveïdora de la integradora ofertada, en cap cas són projectes realitzats amb l 

matriu ofertada Calipso 2.0. 

 

d) Tasques a realitzar a la Matriu de comunicacions  

  

Consultat el fabricant FEDETEC de l’actual matriu de comunicacions, no és 

possible que Aluvisa compleixi el que ofereix a la pag. 43 de la seva oferta, 

respecte a la forma de degradat i redundància. 

e) Sistema d’enregistrament de converses. Gravadora: 

 

El punt 17 del plec tècnic estableix que el sistema ofertat haurà de gravar totes 

les converses de la SCO. 

 

L’oferta d’Aluvisa indica que no només es gravaran les converses que les que 

intervingui un operador, per tant, no es gravaran les converses entre els agents. 
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Tanmateix, en cas de fallar la matriu de comunicacions no es gravarà l’actual 

matriu ofertada com a redundància. 

 

Les funcionalitats del sistema que aporta Aluvisa en referència a la gravació dels 

10 canals VoIP, incompleixen el requeriment 2.2.1. b) del plec tècnic, atès que la 

matriu no es connecta al sistema de telefonia corporatiu. 

 

f) Accessibilitat de la Sala de Control. 

 

A la proposta d’Aluvisa no s’observa que existeixi una proposta de rehabilitació a 

la eliminació de la porta d’accés de la Sala de Control que dona accessibilitat als 

operadors i queda darrera del panelat del Video Wall. 

 

 

CINQUÈ. IMPUGNACIONS CONTRA L’OFERTA DE SISTELCOR 

 

Totes elles presentades per l’empresa Apliaciones Gespol, SL 

 

a) Matriu de comunicacions. 

L’oferta de Sistelcor no ofereix prestacions que incorporin al punt 

d’enregistrament aquelles línies que en l’actualitat s’enregistren en la seu de la 

Policia Local, tal i con estableix el punt 12 del plec tècnic. 

 

b) Integracions requerides 

Sistelcor no acredita o especifica com es farà la integració amb l’actual sistema 

de despatx que fa servir la Policia Local, que é software propietat d’Aplicaciones 

Gespol. 

c) Respecte als requisits de solvència 

 

Sistelcor no acredita experiències en projectes en els que existeixi 

subministrament i integració de matriu de comunicacions i sistemes Tetra. 

 

L’únic coneixement que aporta de la integració de la matriu de comunicacions 

amb l’aplicatiu Gespol, és el de la Policia Local d’Albacete. Si bé es cert que la 

Policia Local d’Albacete treballa amb l’aplicatiu Gespol, en cap moment s’ha 

realitzat una integració amb cap sistema de l’empresa Sistelcor. 
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d) Accessibilitat a la Sala de Control 

 

A la proposta de Sistelcor no s’observa que existeixi una proposta de 

rehabilitació a la eliminació de la porta d’accés de la Sala de Control que dona 

accessibilitat als operadors i queda darrera del panelat del Video Wall. 

 

SISÈ. ALTRES AL·LEGACIONS DE APLICACIONES GESPOL, S L 

 

L’empresa Gespol, SL considera que en la valoració de les prestacions addicionls o 

no s’han tingut en compte, o no s’han interpretata correctament, alguns punts 

detallats en el capítol 5 de la seva oferta, per la qual cosa realitza una ressenya dels 

principals millores ofertades. 

 

Acaba sol·licitant que no es tinguin en compte les ofertes presentades per Aluvisa i 

Sistelcor, i que, en cas de no estimar-se aquesta sol·licitud, es revisi la puntuació 

atorgada a Aplicaciones Gespol. 

 

SETÈ. AL·LEGACIONS DE L’EMPRESA SISTELCOR  

 

a) En relació a la matriu de comunicacions 

 

Sistelcor sí compleix el punt 12 del plec de condicions tècniques, atès que l’integrador 

de comunicacions oferta testà dimensionat amb 30 canals IP, i disposa de gravador 

“embebido” de totes les comunicacions inclosos els 30 canals VOIP de l’Ajuntament o 

de qualsevol altre origen. 

 

Per una altra banda, el punt 12 del plec tècnic exigeix una sèrie de característiques 

tècniques sobre el sistema de gravació, i oferir prestacions que permetin la gravació 

de 10 línies VoIP, només serà objecte de valoració. 

 

b) En relació a les integracions requerides 

 

Arcadi@cor disposa d’un API d’integració amb altres aplicacions externes (altres 

fabricants) 
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Arcadi@cor es una plataforma dissenyada per intercanviar informació amb qualsevol 

aplicació del mercat, en el estàndard EDXL-DE. 

Sistelcor es troba oberta i propugna el consens entre les part a integrar-se en l’ús de 

qualsevol metodologia amb qualsevol aplicació de qualsevol fabricant. 

 

c) En relació a la solvència tècnica 

 

Sistelcor va implantar la sala de Coordinació de la Policia Local d’Albacete amb 

tecnologia FEDETEC (en l’actualitat producte Amper). La integració amb el software 

Gespol, va ser realitzada per la mercantil Bilbomatica, com a propietària de Gespol. 

 

Sistelcor també ha acreditat tota una sèrie d’implantacions realitzades amb la 

tecnologia pròpia de Sistelcor Comunicaciones. 

 

d) En relació a l’accessibilitat de la Sala de Control. 

 

La proposta de Sistelcor compleixen totes les exigències ja que inclou el 

replantejament del subministrament, incloent la revisió de la configuració i de 

l’emplaçament; i el subministrament de l’equipament material necessari per a 

l’ampliació de les noves infraestructures i adequació d’interior per a la Sala de 

Control. 

A més, en el “render” de la Sala es veu clarament la proposta de disseny de la nova 

Sala. 

VUITÈ. AL·LEGACIONS DE L’EMPRESA ALUVISA  

 

8.1.  Al·legacions d’Aluvisa al recurs presentat pe r Aplicaciones Gespol  

 

a) En relació a la Matriu de comunicacions 

 

A la pag. 1 de l’oferta és descriu el subministrament amb caràcter de mínims. A la 

pag. 13 es mostra l’esquema de la nova matriu, on s‘inclou un segon servidor 

redundant i que permet deduir que les seves característiques són les mateixes de les 

del servidor principal. 

 

No és cert que Aluvisa no ofereixi un nou segon servidor de comunicacions per a la 

redundància del sistema. S’ofereix una matriu nova amb una redundància de 
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servidors, i, addicionalment, per donar un tercer nivell de redundància s’ofereix 

adaptar la matriu existent perquè quedi com a sistema de bck-up amb les mateixes 

funcionalitats que la principal. 

 

b) Respecte a les integracions requerides. 

 

Sí el compleix el punt 8 del plec tècnic, ja que s’ofereix u API tipus REST/Websocket, 

que permet que qualsevol sistema extern reculli qualsevol dada que es consideri 

necessària com: telèfon, data, hora, posicions GPS, etc, inclòs en qualsevol sistema 

de despatx (en aquest cas GESPOL) 

 

En les referències que s’aporten s’inclouen desplegaments de la matriu Calypso en 

diferents centres d’emergències on s’ha realitzat la integració entre la matriu i 

diferents programaris de despatx entre els quals està GESPOL.  

 

Addicionalment, la solució oferta compta amb un interfície independent que permet 

operar la matriu fins i tot en el cas que GESPOL no faciliti aquesta integració. 

 

C) Respecte als requisits de solvència 

L’asseveració per part de Gespol de que tots els casos d’èxit de subministrament i 

integració d’una matriu de comunicació Calypso i el despatx de Gespol, l’empresa 

adjudicatària ha sigut Aplicaciones Gespol o l’empresa del seu grup Bilbomàtica, no 

es certa. 

 

Excepte en el cas de Blanes, l’adjudicatari va ser Canal de Comunicaciones Unidas, 

a qui el fabricant de la matriu (CESTEL) va subministrar l’integrador de 

comunicacions i Bilbomàtica facilità la integració del seu software. 

 

Totes les matrius que ha instal·lat i subministrat CESTEL , partner d’Aluvisa, en 

organismes i administracions públiques, són IP. 

 

Per acreditar la solvència, Aluvisa va aportar els seus certificats, i els de l’empresa 

Cestel, així com un compromís d’aquesta empresa, acreditant la seva solvència 

mitjançant mitjans externs, tal i com preveu l’art. 63 del TRLCSP. 

 

d) En relació a les tasques a realitzar a la Matriu de comunicacions  
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Aluvisa compta per el seu projecte amb les col·laboracions necessàries per dur a 

terme les activitats recollides en la pag. 43 de la seva oferta. 

 

e) En relació al sistema d’enregistrament de converses. Gravadora. 

 

No és cert que no es gravaran les trucades entre agents. Aluvisa es refereix amb 

“operador” a qualsevol persona autoritzada (professional de la Policia Local) que 

intervingui en una conversa. 

 

Respecte a la connexió amb el sistema de telefonia corporació, En les pàgines 20 i 

21 de l’oferta d’Aluvisa s’especifica clarament que Calypso estarà connectada amb 

aquest sistema, de manera que la interpretació de Gespol és errònia. 

 

f) En relació a l’accessibilitat de la Sala de Control. 

 

El punt 4 de la pag. 9 del plec tècnic és prou ambigu com per arribar a la conclusió 

que planteja l’empresa Gespol. 

 

Aluvisa inclou en la seva oferta els plànols i renders així com la descripció de la 

solució oferta en base a concepte d’ergonomia aplicables a l’entorn de treball per al 

qual està pensat el centre de control. 

 

8.2.  Al·legacions d’Aluvisa al recurs presentat pe r Sistelcor  

 

a) Respecte als requisits de solvència 

 

Per acreditar la solvència, Aluvisa va aportar els seus certificats, i els de l’empresa 

Cestel, així com un compromís d’aquesta empresa, acreditant la seva solvència 

mitjançant mitjans externs, tal i com preveu l’art. 63 del TRLCSP. 

 

b) Incompliment dels plecs de prescripcions tècniques 

 

• Punt 2.2.2., apartat 9.b) 

Calypso incorpora un servidor de dades geoespacials compatible amb ORACLE. 
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• Punt 2.2.2., apartat 9.c) 

 

L’oferta d’Aluvisa explica que en cas que hi hagi algun problema de comunicació 

amb els serveis WMS via internet i no es puguin carregar aquests mapes, es 

possible carregar un mapa en local format JPG (entre altres). També es possible 

carregar el mapa OpenStreetMap en el servidor de dades geospacials de 

Calypso i servir aquestes dades com a capa base. 

 

El servidor de dades geospacials de Calypso pot servir les dades de 

posicionament de terminals a través de WMS, WFS i WFS-T complint amb 

estàndars de l’OGC. 

 

• Punt 2.2.2., apartat 9.d) 

El sistema GIS proposat per Aluvisa està totalment integrat amb la interfície de 

Calypso. 

 

Referències a aquesta qüestió es troben en les pàgines 24, 25, 22 i 22 de l’oferta 

d’Aluvisa. 

 

L’aplicació client Calypso és 100 % web a la que es pot accedir des de qualsevol 

`punt que disposa d’accés a aquesta aplicació mitjançant un navegador. 

 

• Punt 2.2.2., apartat 9.e) 

 

Existeix una total integració entre Calypso i el sistema GIS ofert. 

 

Respecte a la generació d’informes, la pag. 42 de l’oferta d’Aluvisa diu que es 

poden fer informes personalitzables i configurables segons les necessitats, i que 

permeten ser exportats a Excel, Word o PDF. 

 

• Punt 2.2.2., apartat 9.f) 

 

El visor de mapes de CALYPSO treballa amb la projecció EPSG:23031 I 

EPSG:25831. 
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• Punt 2.2.2., apartat 9.g) 

 

El servidor de dades geospacials de Calypso pot servir les dades de 

posicionament de terminal a través de WMS, WFS, WFS-T complint amb 

estàndards de l’OGC. 

 

• Punt 2.2.2., apartat 9.h) 

 

El servidor de dades geospacials de Calypso suporta nombrosos formats de 

sortida. 

 

A la pag. 41 de l’oferta d’Aluvisa s’explica la compatibilitat amb els protocols 

OGC. 

 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

PRIMER. SOLVÈNCIA TÈCNICA DE L’EMPRESA ALUMBRADOS VIARIOS, SA 

(ALUVISA)  

 

1.1. La clàusula dotzena del plec de clàusules administratives particulars requeria per 

a l’acreditació de la solvència tècnica: 

 

b) Una relació dels principals serveis, anàlegs als de l’objecte del contracte, realitzats 

durant els cinc últims anys incloent import, data i destinatari, públic o privat. 

 

c) Un mínim de tres certificats, expedits per altres Cossos de Seguretat o òrgans 

públics, de correcta execució en els últims 5 anys de projectes anàlegs als que són 

objecte  del present  contracte,  per imports  superiors  a 100.000 € IVA inclòs, que 

incloguin: 

 

• Experiència en projectes en els que existeixi subministrament i integració de 

matriu de comunicacions i sistemes de comunicació TETRA, instal·lació de 

sistemes de Video Wall i mobiliari tècnic.  
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• Coneixements en integració de sistemes per a la utilització dels operadors, en 

concret integració de sistemes de dispatching amb integradors de 

comunicacions i integracions de sistemes de radio digital amb sistemes de 

posicionament GPS en sistemes GIS.  

 

d) Una relació del personal responsable de l’execució del contracte amb informació 

de la  titulació/formació que l’acredita per efectuar el servei, on ha de constar com a 

mínim un enginyer en comunicacions amb coneixements demostrats de xarxes amb 

tecnologia TETRA (p.ex.: xarxa Rescat o similar), així com enginyers informàtics que 

assegurin la correcta integració dels sistemes oferts.  

 

1.2. L’empresa Aluvisa ha presentat els següents certificats propis: 

 

a) Certificat de contracte de subministrament, muntatge, instal·lació, posada en 

funcionament i posterior manteniment del Centre de Control de Trànsit de 

Managua. 

 

b) Certificat de treballs de millora i renovació de les instal·lacions del Centre de 

Control de Trànsit de Sabadell. 

 

c) Certificat de treballs de millora i renovació de les instal·lacions del Centre de 

Control de Trànsit de Mataró. 

 

d) Certificat de treballs d’integració dels nous equipament de senyalització i control 

als sistemes de gestió existents al CIVICAT, així com la implementació dels nous 

programaris de ERU i ETD’s existents a les carreteres B-23 i AP2/AP7, dintre de 

les obres d’instal·lació d’un sistema de gestió de velocitat variable i de carril a la 

via B-23 en el tram comprès entre Molins de Rei i Barcelona. 

 

e) Certificat de treballs de manteniment i explotació de la Sala de Control de Trànsit 

de La Corunya. 

 

f) Certificat de treballs d’integració de sistemes en Centre de Control de Trànsit, 

dintre de les obres d’instal·lació de senyalització per a la seguretat viària i 

d’instal·lacions de gestió de trànsit en carreteres i túnels dependents de Govern 

d’Andorra. 
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g) Certificat de treballs d’integració de sistemes i equipament de Centre de Control 

de trànsit i software de gestió de tots els elements sobre base cartogràfica. 

 

h) Certificat del servei de manteniment, conservació, millora i actualització de les 

instal·lacions de regulació i control de trànsit en els accessos sud a Barcelona, 

que inclou el manteniment del Centre d’Informació Viària de Catalunya. 

 

i) Certificat del servei de conservació integral dels sistemes, software i hardware 

del Centre de Control de Carreretes de Vic, dels túnels associats que gestiona i 

els seus accessos. 

j) Certificat de subcontractació en el servei de reforma i modernització del Centre 

Nacional de Trànsit d’Andorra que inclou els treballs de: 

 

• Instal·lació i posada en funcionament de terminals de ràdio digital TETRA amb 

posicionament GPS. 

• Instal·lació i posada en funcionament de nou videowall amb el hardware de 

gestió i la seva integració. 

• Instal·lació i posada en funcionament de nou hardware de comunicacions, 

servidor i emmagatzematge així com del mobiliari tècnic necessari. 

• Integració de l’equipament en el sistema de gestiío existent ARTIC. 

 

 

1.2. També presenta declaració de subcontractació, compromís de col·laboració de 

l’empresa Cestel, SA, i els següents certificats d’aquesta última: 

 

• Subministrament i instal·lació d’una matriu de comunicacions Calypso amb 

suport per equips de ràdio TETRA a l’Ajuntament de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

• Subministrament i instal·lació d’una matriu de comunicacions Calypso amb 

suport per equips de ràdio TETRA, en el Centre de Comandament i Contro 

d’Àrea de Seguretat de l’Ajuntament de Bilbao. 
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1.3. Presenta també relació del personal responsable de l‘execució del contracte, 

entre el qual destaca l’enginyer superior de telecomunicacions, responsable del 

servei, del qual s’aporten diferents certificats de treball amb tecnologia TETRA. 

 

1.4. Amb tot l’exposat, queda patent que Aluvisa ha demostrat la seva capacitat per 

dur a termes les prestacions objecte del contracte, en les condicions exigides –què és 

la definició del concepte “solvència tècnica”-, tant per la seva experiència i mitjans 

personals propis; com a través de l’empresa Cestel, tal i com admet l’article 63 del 

Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que diu: “Per acreditar la 

solvència necessària per subscriure un contracte determinat, l'empresari podrà basar 

en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica 

dels vincles que hi tingui, sempre que demostri que, per a l'execució del contracte, 

disposa efectivament d'aquests mitjans”.  

 

En cap moment aquesta norma exigeix l’existència de vinculació jurídica prèvia, tal i 

com al·lega Sistelcor. 

 

Els fets exposats comporten que sigui procedent desestimar la falta de solvència 

tècnica al·legada d’Aluvisa al·legada per Sistelcor i Gespol 

 

SEGON. SOLVÈNCIA TÈCNICA DE L’EMPRESA SISTELCOR  

 

Atès que en L’apartat anterior han quedat desestimades les al·legacions formulades 

en relació a l’empresa ALUVISA, adjudicatària del contracte per la millora estructural 

de la Sala de Coordinació  i renovació de l’ integrador de comunicacions de la Policia 

Local, no es procedent examinar les al·legacions formulades en contra de l’oferta de 

Sistelcor, ja que Aplicaciones Gespol, SL,  perd la legitimació per recórrer. 

 

Efectivament, l’art. 112 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 

comú de les administracions públiques, atribueix la legitimació per presentar recurs 

contra els actes administratius als interessats, entenent per tals, d’acord amb l’art 4 

del mateix text legal, les persones que tinguin drets que puguin resultar afectats per la 

decisió que s’adopti. 

 

També seria aplicable, per analogia, l’art. 42 del TRLCSP que en relació al recurs 

especial en matèria de contractació, estableix que està legitimada “tota persona física 
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o jurídica els drets o interessos legítims de la qual s’hagin vist perjudicats o puguin 

resultar afectats per les decisions objecte de recurs”. 

 

La jurisprudència del Tribunal Suprem (entre altres, sentències de 19 de novembre de 

1993 i de 27 de gener de 1998) assenyala que l'interès legítim equival a la titularitat 

d'una posició d'avantatge o utilitat pública per part de qui exerceix la reclamació i que 

es materialitza, de prosperar aquesta, en l'obtenció d'un benefici de naturalesa 

material o en evitar un perjudici, i que l’obtenció del benefici o l’evitació del perjudici 

sigui certa i no purament hipotètica 

En el cas que ens ocupa, desestimades les al·legacions contra l’adjudicatari, i atès 

que Aplicaciones Gespol és el tercer classificat, i la possible exclusió de Sistelcor no 

lo suposaria cap benefici ni evitaria cap perjudici, tampoc no està legitimada 

(Resolució del Tribunal Català de Recursos del Sector Públic núm. 14/2015). 

 

 

TERCER. INCOMPLIMENT DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈ CNIQUES PER 

PART D’ALUVISA  

 

2.1. Respecte als incompliments al·legats per Siste lcor 

 

Examinades les al·legacions pel Servei de Sistemes d’Informació i 

Telecomunicacions d’aquest Ajuntament, per informe de data 13/12/2016  conclou 

que seria procedent desestimar-les pels següents motius: 

 

“Sobre les al·legacions presentades per Sistelcor Comunicaciones sobre la oferta 

presentada per Alumbrados Viarios. 

 

Sobre l'al·legació segona i tercera - Base de dades Oracle 

Calypso incorpora un servidor de dades geoespacials compatible amb Oracle. 

 

Sobre l'al·legació quarta - Accés a serveis WMS 

El servidor de dades geoespacials de Calypso pot servir les dades de posicionament 

de terminals a través de WMS,WFS i WFS-T complint amb els estàndards de l'OGC. 

 

Sobre l'al·legació sisena - Informes personalitzats 
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La proposta incorpora un portal d'informes, aquest informes seran personalitzables i 

configurables. 

 

Sobre l'al·legació setena - Sistemes de referència EPSG:23031 I EPSG:25831 

El visor de mapes Calypso treballa amb la projecció EPSG:23031 I EPSG:25831 

 

 

 

Sobre l'al·legació vuitena - Estandars OGC 

El servidor de dades geoespacials de Calypso pot servir les dades de posicionament 

de terminals a través de WMS,WFS i WFS-T complint amb els estàndards de l'OGC. 

 

Sobre l'al·legació novena - Formats d'exportació 

El servidor Calypso exporta les dades als següents formats:  

WMS: png, jpg, gif, tiff, geotiff,  svg, pdf, GeoRSS, kml i kmz 

WFS: gml, shapefile,json, csv” 

 

Examinades les al·legacions pel Servei de Policia Local d’aquest Ajuntament, per 

informe de data 13/12/2016  conclou que seria procedent desestimar-les  pels 

següents motius: 

 

“En relació al motiu segon, sistema d’informació geogràfica. Es recullen diferents 

al·legacions en els següents apartats del recurs: 

 

a) Prevenció de cartografia (motiu quart). Tot i derivar aquesta qüestió a la 

informació facilitada pel SSIT, si que sembla, a tenor de la exposició efectuada 

en la pàgina 41 de l’oferta d’ALUVISA, quan afirma “...s’oferirà un servidor GIS 

lliure, per tal de publicar les dades AVL en els formats OGC adients per tal que 

siguin consumides per terceres aplicacions i publicables a internet.”, motiu pel 

qual sembla que aquest apartat es compleix. 

 

b) Accessibilitat des del navegador (motiu cinquè). De l’anàlisi de diferents apartats 

de l’oferta d’ALUVISA (descripció matriu, sistema GIS, descripció operador, etc) 

sembla que es tracta d’una estructura Web que permet aquesta accessibilitat des 

de qualsevol punt amb accés a la xarxa. 
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c) Informes personalitzats (motiu sisè). De la lectura de l’oferta d’ALUVISA (pàgina 

42) i dins de l’apartat “Informes / Estadístiques” es desprèn que es compleix 

aquest element, ja que contempla aquesta possibilitat i la possibilitat de 

personalitzar i configurar els informes. 

 

 

d) Sistemes de referència ED50 i ETRS89 i protocols de l’OGC (motiu setè).  

 

Pel que fa l’accessibilitat geogràfica mitjançant protocols de l’OGC. Tot i veure la 

resposta tècnica del SSIT, sembla que es compleix aquesta accessibilitat a tenor 

del text de la pàgina 41 de la proposta d’ALUVISA quan afirma “...s’oferirà un 

servidor GIS lliure, per tal de publicar les dades AVL en els formats OGC adients 

per tal que siguin consumides per terceres aplicacions i publicables a internet.” 

 

2.2. Respecte als incompliments al·legats per Gespo l 

 

Examinades les al·legacions pel Servei de Sistemes d’Informació i 

Telecomunicacions d’aquest Ajuntament, per informe de data 13/12/2016  conclou 

que seria procedent desestimar-les pels següents motius: 

 

“Sobre les al·legacions presentades per Aplicaciones Gespol sobre la oferta 

presentada per Alumbrados Viarios. 

 

Sobre l'al·legació tercera - Integracions 

El plec tècnic requeria que el sistema proposat ha d'estar integrat amb l'actual 

sistema de despatx que fa servir la Policia Local, en aquest sentit el sistema 

presentat per Alumbrados Viarios, Calypso 2.0 disposa d'una API tipus 

REST/Websocket d'integració amb aplicacions externes.” 

 

Examinades les al·legacions pel Servei de Policia Local d’aquest Ajuntament, per 

informe de data 13/12/2016  conclou que seria procedent desestimar-les pels 

següents motius: 

  

a) “Matriu de comunicacions 

Reiterar el que ja constava en informe de valoració de data 15 de setembre de 

2016, d’aquesta Policia Local en l’apartat 2.1.1 de prestacions addicionals en 
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relació la matriu, en el sentit que en entendre que hi havia una incoherència en 

l’oferta d’ALUVISA, es va demanar aclariment al licitador, el qual va lliurar resposta 

el 20 de juliol de 2016 en la que s’expressa amb total rotunditat que la plataforma 

incorpora principal i redundant i addicionalment es parla del re-acondicionament 

de la matriu d’aquesta Policia Local, davant d’això, es va considerat com a tal. 

 

b) Integracions requerides 

• Integració mitjançant API a l’aplicatiu de despatx. En aquest apartat sembla que 

es requereix una contestació tècnica i es deriva al SSIT. Malgrat tot, sembla 

que la integració via API pot incorporar tot tipus de productes de despatx. 

• Coneixements aportat per part d’ALUVISA per a la integració de la matriu amb 

l’aplicatiu GESPOL. Es reitera la informació de l’anterior apartat. De igual forma 

cal informar que l’empresa ALUVISA va presentar un seguit de certificats que 

acrediten un coneixement propi i de l’empresa CESTEL en aquestes 

integracions. 

 

c) Sistema de registre de converses, enregistrador.  

• De l’oferta efectuada per ALUVISA es va adquirir el convenciment que en 

aquest apartat complia els requeriments efectuats. Es creu que hi ha una 

possible interpretació o utilització errònia del concepte operador.  

• Pel que fa l’al·legació referida a les 10 línies addicionals, cal dir què, en el Plec 

es troba com a prestació addicional a valorar (com es diu expressament) i, per 

tant, no excloent. Malgrat tot, aquesta prestació va estar valorada en entendre 

que quedava recollida a l’oferta efectuada. 

d) Accessibilitat sala de control. En aquests aspecte el Plec és conscientment obert 

per permetre l’entrada de tot tipus de solucions en matèria d’ergonomia i 

accessibilitat, presentant cada licitador la solució que va entendre viable.” 

 

 

QUART. INCOMPLIMENT DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈC NIQUES PER 

PART DE SISTELCOR 

 

Atès que en L’apartat anterior han quedat desestimades les al·legacions formulades 

en relació a l’empresa ALUVISA, adjudicatària del contracte per la millora estructural 

de la Sala de Coordinació  i renovació de l’ integrador de comunicacions de la Policia 
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Local, no es procedent examinar les al·legacions formulades en contra de l’oferta de 

Sistelcor, ja que Aplicaciones Gespol, SL,  perd la legitimació per recórrer, en els 

termes exposats en el fonament segon del present informe. 

 

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 del següent acord: 

 

Desestimar els recursos de reposició presentats per les empreses Aplicaciones 

Gespol, SL i Sistelcor Cominicaciones AB, SL, contra l’acord de la Junta de Govern 

Local de data 3 d’octubre de 2016 pel qual es va adjudicar el contracte per la millora 

estructural de la Sala de Coordinació  i renovació de l’ integrador de comunicacions 

de la Policia Local, a favor de l’empresa Alumbrados Viarios SA”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

4  APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES 

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT  

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZ ADA, DEL 

LLOGUER DE TAULES I CADIRES DE SUPORT A LES  ACTIVI TATS QUE 

ORGANITZA O EN QUE COL.LABORA L’AJUNTAMENT. 

 

El Senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets  

 

1. Mitjançant informe de data 22/11/2016,  la Directora de Cultura sol·licita la 

tramitació de la contractació del lloguer de taules i cadires de suport a les activitats 

que organitza o en que col.labora l’Ajuntament 

 

2. El pressupost màxim de licitació pels  dos anys de   durada inicial del contracte és 

de 90.690,04 €, IVA no inclòs.  
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3. 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 vint-i-tresena del present plec, el valor estimat del 

contracte és de  208.587,09  euros. 

 

4. Consta a l’expedient: 

• informe del secretari general de data 16/12/2016, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

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

públic. 

• Informe de l’interventor de Fons de data 16/12/2016 respecte a l’existència de 

crèdit adequat i suficient . 

 

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 virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per 

Resolució d’ Alcaldia de data 3 de juliol de 2015,  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 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. 

 

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

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

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

estimat del contracte és de 208.587,09 euros. 

 

Segon : Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques particulars 

que regirà la contractació del lloguer expressat en l’apartat anterior, mitjançant 

tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada 



 

 

Tercer .. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què 

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

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

de Barcelona, per a la presentació de proposicions

 

Quart . Atendre la despesa de fins a 90.690,04  

d’IVA, en total, 109.734,96  

 

A núm. 724 per import de 30.806,00 

A núm. 725 per import de   2.041,88 

A núm. 726 per import de   1.294,70 

A núm. 727 per import d

AFUT núm. 729 per import de 30.806,00 

AFUT núm. 730 per import de   2.041,88 

AFUT núm. 731 per import de   9.782,85 

A núm. 736 per import de  9.000,00 

AFUT núm. 737 per import de  9.000,00 

AFUT núm. 844 per import de  5.178,80 

 

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 

partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis  2018 a 2019 

fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària

Vots favorables:  

 

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
 
 

5  SOL•LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA DE SE

D’OCUPACIÓ (XARXA XALOC) PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ  DE 

BARCELONA. 

 

23

.. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què 

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 

Barcelona, per a la presentació de proposicions 

la despesa de fins a 90.690,04  €, més 19.044,92  € en concepte 

d’IVA, en total, 109.734,96  € amb el següent  detall: 

A núm. 724 per import de 30.806,00 € 

A núm. 725 per import de   2.041,88 € 

A núm. 726 per import de   1.294,70 € 

A núm. 727 per import de   9.782,85 € 

AFUT núm. 729 per import de 30.806,00 € 

AFUT núm. 730 per import de   2.041,88 € 

AFUT núm. 731 per import de   9.782,85 € 

A núm. 736 per import de  9.000,00 € 

AFUT núm. 737 per import de  9.000,00 € 

AFUT núm. 844 per import de  5.178,80 € 

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 

partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis  2018 a 2019 

fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats”. 

VOTACIÓ:  Ordinària  

 Unanimitat. (6).  

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

SOL•LICITUD D’ADHESIÓ A LA XARXA DE SE RVEIS LOCALS 

D’OCUPACIÓ (XARXA XALOC) PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ  DE 

.. 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 

€, més 19.044,92  € en concepte 

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 les corresponents 

partides dels pressupostos 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 

DIRECCIÓ D’OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA  

RVEIS LOCALS 

D’OCUPACIÓ (XARXA XALOC) PROMOGUDA PER LA DIPUTACIÓ  DE 
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El Senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

presenta la proposta següent: 

 

“1. La Diputació de Barcelona dins del seu àmbit d'assistència i cooperació jurídica, 

econòmica i tècnica als municipis té com a eixos d'actuació prioritaris, en matèria de 

polítiques de mercat de treball, potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema 

públic local d'ocupació a traves de la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (en 

endavant Xarxa Xaloc), i promoure l'adaptatibilitat d'aquest sistema a les necessitats 

territorials i a l'evolució de la conjuntura socioeconòmica. 

 

La Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona va aprovar en data 26 de 

novembre de 2015 el Protocol general per l'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals 

d'Ocupació (xarxa Xaloc) i el model d'adhesió a l'esmentada xarxa.  

 

2. La Xarxa Xaloc és des dels seus inicis una agrupació voluntària, sense personalitat 

jurídica pròpia, formada per tots aquells ens locals de la demarcació de Barcelona 

que disposen d'un Servei Local d'Ocupació (SLO), com és el cas de l'Ajuntament de 

Mataró des dels anys 90. 

 

En el moment actual, el Protocol general d'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals 

d'Ocupació té per objecte formalitzar la Xarxa Xaloc i la relació entre la Diputació de 

Barcelona i els ens locals que disposen d'un Servei Local d'Ocupació (SLO) i 

compleixen amb els requisits de participació. 

 

La finalitat del Protocol és establir el marc general de la Xarxa Xaloc per contribuir a 

aconseguir una major eficàcia de les accions locals en matèria d'ocupació, prestar un 

servei de més qualitat, evitar duplicitats i sumar esforços mitjançant la concertació, la 

millora de les competències professionals, l'intercanvi d'experiències, l'optimització 

dels recursos, la capacitat de resposta, la flexibilitat i la transversalitat. 

 

3. Són destinataris del Protocol d'adhesió a la Xarxa Xaloc els ajuntaments de 

municipis de fins a 300.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, 

agències pel desenvolupament local, entitats municipals descentralitzades i 

comunitats de municipis de la demarcació de Barcelona, que estiguin adherides a la 

Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 
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Per ser membres de la Xarxa Xaloc, les entitats locals han de disposar d'un SLO, que 

presti serveis d'atenció a les persones i a les empreses, de forma continuada, per 

treballar la intermediació laboral, com és el cas de l’Ajuntament de Mataró. 

 

4. La Diputació de Barcelona és compromet en posar a disposició dels SLO un 

conjunt d'eines, productes i accions de suport perquè aquests puguin fer front a les 

demandes de la ciutadania en matèria d'ocupació i del teixit productiu (empreses que 

cerquen els millors perfils per cobrir les seves vacants i/o nous llocs de treball) 

millorant l'eficiència en la gestió i en l'aplicació de polítiques de mercat de treball.  

 

La Diputació de Barcelona, en el marc de la Xarxa Xaloc i en funció de les seves 

disponibilitats pressupostàries i tècniques, facilita als membres de la Xarxa, suport 

econòmic i assistència tècnica especialitzada per potenciar la qualitat, impacte i 

l'eficiència dels SLO de la demarcació de Barcelona. En concret, actuacions 

destinades a:  

 

1. Facilitar la presa de decisions operatives i estratègiques en l'àmbit del mercat de 

treball local.  

2. Millorar l'eficiència organitzativa i de la gestió de l'activitat, així com de promoció 

de la qualitat de prestació de serveis.  

3. Garantir la continuïtat en la prestació del servei, a través d'una aportació 

econòmica als diferents ens locals que configuren la Xarxa, mitjançant les 

convocatòries de subvencions i fons de prestació. Actualitzar les competències 

professionals del personal tècnic i directiu.  

4. Enfortir els vincles entre els membres de la xarxa, promovent espais de debat i 

d'intercanvi d'experiències, així com la transferibilitat de coneixement.  

5. Promoure la recerca per a l'avaluació, la millora contínua i la implementació 

d'estratègies innovadores pel foment l'ocupació.  

6. Proporcionar sistemes d'informació i eines de gestió, desenvolupant i 

implementant models i protocols per afavorir una gestió integral de la xarxa.  

7. Dissenyar i impulsar proves pilot i projectes per promoure l'adaptabilitat dels SLO 

a les necessitats territorials, a l'evolució de la conjuntura socioeconòmica i a les 

prioritats de la Diputació de Barcelona en l'àmbit de les polítiques de mercat de 

treball.  
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8. Oferir assistència tècnica especialitzada, donant suport als ens locals en el àmbits 

propis de la seva activitat en matèria de les polítiques locals de mercat de treball: 

metodologia, consultoria estratègica, etc.  

9. Realitzar activitats de difusió, portant a terme actes, jornades i publicant 

documents per donar publicitat i transferir coneixement de les actuacions i eines 

metodològiques per la Xarxa. 

 

El Servei Local d’Ocupació de l'Ajuntament de Mataró, amb l’adhesió es compromet 

a:  

 

1. Prestar un servei continuat que proporcioni atenció a les persones per trobar un 

lloc de treball i a les empreses que cerquen cobrir llocs de treball (vacants o nous) 

amb els millors perfils professionals.  

2. Col·laborar en el desenvolupament de la Xarxa Xaloc o participar a les activitats 

que impulsi aquesta xarxa.  

3. Designar una persona com a referent tècnic de l'ens dins la Xarxa, que actuarà 

com a interlocutora amb la Diputació de Barcelona, així com notificar els canvis 

que es puguin produir.  

4. Assistir a les activitats formatives organitzades per la Diputació i als grups de 

treball que es configurin en el marc de la Xarxa.  

5. Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació relacionada amb els actuacions 

del SLO que, en el seu cas, s'acordi en el marc de la Xarxa Xaloc.  

6. Autoritzar a la Diputació la utilització i difusió de la informació i de les dades 

publicades a les memòries, estudis i/o altres treballs derivats de l'actuació del 

SLO.  

7. Comunicar a la Diputació de Barcelona l'àmbit territorial d'actuació del SLO, així 

com les modificacions que es puguin produir al respecte.  

8. Fer publicitat de la Xarxa Xaloc, d'acord amb el que s'estableix a la clàusula 

dotzena del Protocol  

9. Utilitzar la plataforma telemàtica XALOC, eina integral per la intermediació laboral. 

 

Vist l'informe emès pel Cap del Servei d’Ocupació de la Direcció d’Ocupació i 

Promoció Econòmica.  
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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 d’Educació i 

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

 

Primer . Aprovar la sol·licitud d'adhesió a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació 

(Xarxa Xaloc), promoguda per la Diputació de Barcelona 

 

Segon . Acceptar el contingut del Protocol per a l'adhesió a la Xarxa de Serveis 

Locals d'Ocupació (Xarxa Xaloc) publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 30 

de desembre de 2015, amb tots el drets i compromisos que se’n deriven.  

 

Tercer.  Designar al Sr. FCA, cap del Servei d’Ocupació de l'Ajuntament de Mataró, 

com a referent tècnic de l'ens, dins la Xarxa Xaloc, que actuarà com a interlocutor 

amb la Diputació de Barcelona. 

 

Quart . Facultar al Sr. Miquel Àngel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació i 

Treball, per la signatura de quants documents siguin necessaris en ordre al bon fi i 

execució dels precedent acord”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL  
 
 

6  ACORDAR L’EXERCICI D’ACCIONS JUDICIALS CONTRA EL  VEÍ DE 

MATARÓ ACUSAT DEL DELICTE D’AMENACES CONTRA EL COL. LECTIU 

LGTBI.. 

 

La Senyora  Marisa Merchán Cienfuegos, Regidora delegada d’Igualtat i Joventut , 

presenta la proposta següent: 

 

“La Junta de Portaveus extraordinària celebrada el 8 de setembre de 2016 va aprovar  

la Declaració Institucional presentada per tots els grups municipals de rebuig i 

condemna de les conductes o situacions d’homofòbia, bifòbia o transfòbia en contra 

del col·lectiu LGTBI, en consideració a la gravetat dels fets que van portar a la 
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detenció d’un veí de Mataró acusat d’amenaçar de mort al col·lectiu LGTBI a través 

del seu perfil a les xarxes socials. 

L’esmentada Declaració Institucional, de la qual es va donar compte en el Ple de 

l’Ajuntament de Mataró celebrat el 8 de setembre del corrent, preveu entre d’altres, 

estudiar la possibilitat legal per a què l’Ajuntament es personi com a acusació popular 

contra el veí de Mataró acusat del delicte d'amenaces contra el col·lectiu LGTBI. 

Consta a l’expedient informe de l’assessoria jurídica del SIAD-CIRD del Servei 

d’Igualtat i Ciutadania que conclou com a possible jurídicament l’opció de la 

personació com acusació popular per l’Ajuntament de Mataró, en el procediment que 

investiga aquests fets que podrien ser constitutius d’un delicte d’odi, discriminació i 

violència contra un grup per motiu de sexe, orientació o identitat sexual de l’article 

510 del Codi penal que afecta a l’exercici de drets fonamentals i llibertats públiques 

(Diligències Prèvies 680/2016-8 que segueix Jutjat d’Instrucció 2 de Mataró). 

 

L’exposició de motius de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de 

lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la 

bifòbia i la transfòbia al seu preàmbul indica que el seu objectiu és “desenvolupar i 

garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i 

evitar-los situacions de discriminació i violència, per a assegurar que a Catalunya es 

pugui viure la diversitat sexual i afectiva en plena llibertat”. D’acord amb aquesta llei, 

les Administracions Públiques de Catalunya han de vetllar pel dret a la no 

discriminació amb independència de la orientació sexual, la identitat de gènere o 

l’expressió de gènere de la persona o del grup familiar a què pertanyi, així com 

protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones, d’acord amb els 

drets fonamentals i els drets humans universals. 

L’Ajuntament té l’obligació legal d’exercir les accions pertinents en defensa dels seus 

béns i drets, d’acord amb l’article 175 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 

el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. En aquest cas, 

malgrat no ser l’Ajuntament de Mataró el perjudicat, la gravetat dels fets motiva que 

l’Ajuntament entri activament en el procediment penal. 

D’acord amb l’article 125 de la Constitució i l’article 101 i següents de la Llei 

d’enjudiciament criminal relatius a l’exercici de l’acció popular. 
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Per tot l’exposat a la JUNTA DE GOVERN LOCAL PROPOSO, si s’escau, l’adopció 

dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Acordar l’exercici d’accions judicials contra el veí de Mataró acusat del 

delicte d’amenaces contra el col·lectiu LGTBI i, a aquests efectes, comparèixer en 

exercici de l’acció popular en el procediment seguit pel Jutjat d’Instrucció 2 de Mataró, 

de Diligències Prèvies 680/2016-8. 

SEGON.- Designar per a la representació i defensa a la procuradora dels Tribunals 

DJG i a l’advocat Sr. JPT, amb número de col·legiat XXXX, d’acord el pressupost que 

consta unit a l’expedient. 

TERCER.- Comunicar aquests acords a la procuradora i a l’advocat designats als 

efectes escaients”.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l ’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic- 
 
 
7  APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.B.C. PER LA CO MISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERA TS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS.  
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La senyora Núria Moreno Romero, Regidora delegarda de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics presenta la proposta següent:  

 

ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 

 
Primer .- Per Providència de 30 d’agost de 2016, es va incoar expedient sancionador 

a JBC, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats 

potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C16/10482, 

aixecada en data 14 d’abril de 2016 a les 19:40 hores pels Agents de la Policia Local 

número 3848 i 3047, referent a la Plaça de Cuba de Mataró. 

 

Segon .- En data 14 d’octubre de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de 

conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per 

reproduït. 

 

Tercer .- Atès que es va procedir a la notificació de la proposta de resolució de 

l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest 

procediment a JBC, en data 21 d’octubre de 2016. Aquesta notificació va resultar 

infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon 

intent de notificació amb idèntic resultat. 

Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 

mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 

de l’Estat (BOE de data 26 de novembre de 2016), segons el que disposa l’article 59 

de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 

Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 

 

Quart. - La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període 

de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat 

de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a 

data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit. 

 

FETS PROVATS: 

Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris 

als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic 

observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 
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probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 

funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats que: 

Del contingut de l’acta número C16/10482, aixecada en data 14 d’abril de 2016 a les 

19:40 hores pels Agents de la Policia Local número 3848 i 3047, referent a la Plaça 

de Cuba de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en 

matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 

Els agents denunciants van observar a la personada denunciada portant un gos de 

raça considerada potencialment perillosa just davant del mercat de la Plaça de Cuba, 

54, concretament un gos de raça American Staffordshire. 

Es complien les condicions següents: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

3. Portar el gos sense morrió a la via pública. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  JBC 

 

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 

 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 

vigent i concretament consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 

infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 

recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 

considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 

el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 

en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 

gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 

pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 
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3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 

infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

SANCIONS APLICABLES: 

 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 

correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 

una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 

multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions 

tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 

multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 

des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 

2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

 

COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 

 
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 

13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per 

infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt 

greu. 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del 

Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016. 

En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015. 

D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull 

el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb 

la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de 

Govern Local l’adopció dels acords següents: 

Primer .- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a JBC, per la comissió d’una 

infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
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perillosos. 

Segon .- Imposar una sanció de 400,00 euros a JBC, per la comissió d’una infracció 

greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

Tercer .- Imposar una sanció de 200,51 euros a JBC, per la comissió d’una infracció 

greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

No obstant això, la Junta de Govern Local decidirà el que estimi més convenient”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

8 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A PER E.G.R CONT RA LA 

COMISSIÓ  D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS  CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

La senyora Núria Moreno Romero, Regidora delegarda de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics presenta la proposta següent: 

 

ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 

 
PRIMER.- Per Providència de 30 d’agost de 2016, es va incoar expedient 

sancionador a EGR, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos 

considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 

C16/11707, aixecada en data 27 d’abril de 2016 a les 01:15 hores pels Agents de la 

Policia Local número 2828 i 3848, referent a la Plaça de Catalunya de Mataró. 

SEGON.- En data 30 de setembre de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar 

de conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna 

per reproduït. 

TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de la proposta de resolució de 

l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest 

procediment a EGR, en data 24 d’octubre de 2016. Aquesta notificació va resultar 

infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon 

intent de notificació amb idèntic resultat. 

Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 

mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial 

de l’Estat (BOE de data 26 de novembre de 2016), segons el que disposa l’article 59 
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de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 

Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 

QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període 

de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el 

procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat 

de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a 

data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit. 

 

FETS PROVATS: 

Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris 

als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic 

observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 

probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 

funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats que: 

Del contingut de l’acta número C16/11707, aixecada en data 27 d’abril de 2016 a les 

01:15 hores pels Agents de la Policia Local número 2828 i 3848, referent a la Plaça 

de Catalunya de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció 

en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són: 

Els agents denunciants van observar a la personada denunciada portant un gos de 

raça considerada potencialment perillosa a la Plaça  de Catalunya, concretament un 

gos de la raça American Staffordshire.   

El lloc dels fets és una zona exclusiva per infants que hi ha a la plaça, però la 

infracció es va cometre a les 1:00 de la matinada. 

Es complien les condicions següents: 

4. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 

5. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 

6. Portar el gos sense morrió a la via pública. 

 

RESPONSABLES: 

 
Resulta responsable: 

•  EGR 
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TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ: 

Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 

vigent i concretament consisteixen en: 

4. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 

infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

5. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 

recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 

considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 

el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 

en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 

gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 

pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

6. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 

infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 

correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 

una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una 

multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions 

tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 

multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 

des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 

2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

 

COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 

Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 
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13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per 

infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt 

greu. 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del 

Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016. 

En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull 

el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb 

la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, PROPOSO a la Junta de 

Govern Local l’adopció dels acords següents: 

 

Primer .- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a EGR, per la comissió d’una 

infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 

perillosos. 

Segon .- Imposar una sanció de 400,00 euros a EGR, per la comissió d’una infracció 

greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

Tercer. - Imposar una sanció de 200,51 euros a EGR, per la comissió d’una infracció 

greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

No obstant això, la Junta de Govern Local decidirà el que estimi més convenient”. 

 

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. 

 


