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Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, delNúmero
servei de
mediació i suport a l¿àmbit comunitari de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat36
com a
màxim per a l¿adjudicació del contracte de fins a 749.232,06 euros, IVA no inclòs,
pels
Fecha de dos
Firma:
anys de durada inicial del contracte. (Exp. 2166/2019)
11/02/2019 15:15

Ajuntament de Mataró

Acords:

PROPOSTA D’ACORD DEL SEGURETAT I BON GOVERN 1. Mitjançant informe de data contractació del
servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari de l'Ajuntament de Mataró import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a pels dos anys de durada inicial del contracte. A efectes de
determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i les possibles
modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del
contracte és de 1.648.310,53 euros. 2. Consta a l’expedient: • Informe del secretari general 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 les despeses derivades de la present contractació
municipal de la present anualitat, i s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021 3. Atès el que disposen els arts.
contractes del sector públic (LCSP) En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. de
competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 749.232,06 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de A efectes de
determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i les possibles
modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del
contracte és de 1.648.310,53 SEGON: Aprovar el plec contractació del servei expressat en l’apartat
anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonit PROPOSTA
D’ACORD DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS SEGURETAT I BON GOVERN
Mitjançant informe de data 15/01/2019, la cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania servei de mediació i suport
a l’àmbit comunitari de l'Ajuntament de Mataró fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
749.232,06 durada inicial del contracte. ctes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte
la possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 1.648.310,53 euros. l secretari general
respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs
generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic. e de
l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a s de la present
contractació la partida 820301/231720/22799 del pressupost municipal de la present anualitat, i la previsió
de la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021. tès el que disposen
els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, (LCSP). En ús de les facultats
que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 competències, qui subscriu, regidor delegat de
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords: PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari de
l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a euros,
IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. A efectes de determinació del procediment
aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el
plec de clàusules administratives particulars, el valor 1.648.310,53 euros. de clàusules administratives i
tècniques particulars contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària
i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. DE SERVEIS CENTRALS, del Servei d’Igualtat i
Ciutadania sol·licita la servei de mediació i suport a l’àmbit comunitari de l'Ajuntament de Mataró, per un
749.232,06 euros, IVA no inclòs, ctes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la
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possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives
particulars, el valor 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 ’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a la partida 820301/231720/22799 del pressupost stència en els
pressupostos que 9/2017, de 8 de novembre, de 6 d’octubre, de delegació Seguretat i Bon Govern, servei
de mediació i suport a l’àmbit comunitari de l'Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a durada inicial del contracte. A efectes de determinació del procediment
aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el
plec de clàusules administratives particulars, el valor clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment CSV (Codi segur de verificació) IV6SGSAKNY757W6DZQVH6EXXOQ Data i hora
01/02/2019 09:31:05 Normativa Aquest document incorpora signatura electrònica reconeguda d'acord
amb la Llei 59/2003, 19 de desembre, de signatura electrònica Signat per Servei de segellat de temps de
PSIS (REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I BON GOVERN) Signat per JUAN
CARLOS JEREZ ANTEQUERA (REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I BON
GOVERN) URL de verificació https://seu.mataro.cat/verifirma/code/IV6SGSAKNY757W6DZQVH6EXXOQ
Pàgina 2/2 TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta
proposta, obrint als efectes un termini de 3 per a la presentació de proposicions. QUART. Atendre la
despesa de fins total 824.155,26 a càrrec de la partida anualitats: - Exercici 2019: 274.718,42 - Exercicis
2020-2021 CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient
en municipals que s’aprovin per a meriti la present contractació durant les esmentades anualitats. El
regidor delegat de Serveis Centrals Juan Carlos Jerez Antequera Nota: comunicar-ho a Gestió Econòmica
i Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, rint als efectes
un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’enviament per a la presentació de proposicions. despesa
de fins a 749.232,06 €, més 74.923,20 € en concepte d’IVA (10%) a càrrec de la partida
820301/231720/22799, d’acord amb els següents imports i 274.718,42 € ( Doc. A núm. 4338). 2021:
549.436,34 € (Doc. A_FUT núm. 4337). D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen
els efectes del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partid per
als exercicis 2020 i 2021, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació
durant les esmentades anualitats.

La secretària
Immaculada Pruna Ribas

Diligència:
La Comissió Informativa Municipal de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, en sessió de data 7
de febrer de 2019, acordà:
Es dictamina favorablement amb les abstencions dels regidors dels Grups Municipal de VoleMataró i PxC.
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