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ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de Mataró que tingué lloc el dia 20 de maig de 2021,
per unanimitat de tots els grups municipals (27), ACORDÀ: Aprovar la proposta següent:

Aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars i tècniques i convocatòria de
licitació del servei de neteja dels edificis municipals de l´Ajuntament de Mataró, Aigües de
Mataró, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporània, Promocions
Urbanístiques de Mataró, S.A. i el Parc Tecnocampus Mataró, amb mesures ambientals i de
caràcter socialment responsable per procediment obert i subjecte a regularització
harmonitzada

Mitjançant informe de 10/05/2021 de la cap del Servei de Compres i contractacions es sol·licita la
contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals de l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de
Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art Contemporani de Mataró, Promocions
Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró (EPEL Parc Tecnocampus i Fundació
TecnoCampus Mataró-Maresme) per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 8.467.528,71 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, dividit en
quatre lots :
Lot 1: Contractació del servei de neteja dels edificis i dependències municipals, escoles (excepte les
incloses en el Lot 2), escoles bressol, instal·lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de
Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, EPE, Consorci Museu d’Art Contemporani de
Mataró i Promocions Urbanístiques de Mataró, SA per un import de fins a 6.952.374,97 €

Lot 2: Contractació del servei de neteja de l’escola Torre Llauder, l´escola Maria Mercè Marçal i l’escola
La Llàntia i de la recollida de paper a totes les dependències municipals per la seva destrucció
certificada per un import de fins a 518.882,82 €

Lot 3: Contractació del servei de neteja del mercat municipal de la plaça de Cuba, excepte la neteja
dels WC que forma part del Lot 1 per un import de fins a 126.983,41 €

Lot 4: Contractació del servei de neteja dels espais del Parc TecnoCampus Mataró (EPEL Parc TCM i
Fundació TecnoCampus Mataró- Maresme) per un import de fins a 869.287,51 €
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions previstes en el
plec i la possibilitat de pròrroga, el valor estimat del contracte és de 23.344.554,03 euros.

Consta a l’expedient:
Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics administratius i
tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
Informe de l’interventor de Fons respecte a la previsió de crèdit adequat i suficient per fer front a
les despeses derivades de la present contractació a les partides corresponents del pressupost
municipal de l’any 2021, i la previsió de crèdit adequat i suficient en les que s’ aprovin pels
exercicis 2022 i 2023.

Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic (LCSP).

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de delegació de
competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon Govern i Mobilitat, PROPOSA al Ple
de l’ Ajuntament, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació dels serveis de neteja dels edificis municipals de l’
Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, Mataró Audiovisual EPE, Consorci Museu d´Art
Contemporani de Mataró, Promocions Urbanístiques de Mataró SA i el Parc TecnoCampus Mataró
(EPEL Parc Tecnocampus i Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme) per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 8.467.528,71 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de
durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les modificacions previstes en el
plec i la possibilitat de pròrroga, el valor estimat del contracte és de 23.344.554,03 euros.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la contractació
del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada.

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta proposta, obrint
als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’enviament de l’anunci al DOUE, per a la
presentació de proposicions.

Quart. - Autoritzar la despesa per un import de 10.242.199,16 €, iva inclòs, amb el següent detall:
Ajuntament de Mataró:
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Relació A núm. 1816 per import de 1.624.679,38 €
Relació A núm. 1843 per import de 122.626,79 €
A núm. 50494 per import de 34.013,08 €
Relació AFUT núm. 1823 per import de 3.987.608,68 €
Relació AFUT núm. 1845 per import de 305.894,03 €
AFUT núm. 50573 per import de 76.764,07 €
Relació AFUT núm. 1869 per import de 2.373.681,93 €
Relació AFUT núm. 1868 per import de 184.143,08 €
AFUT núm. 51098 per import de 42.872.78 €

Aigües de Mataró, SA: 163.555,63 €
Mataró Audiovisual, EPE: 20.122,84 €
Consorci Museu d´Art Contemporani: 32.600,47 €
Epel Parc Tecnocampus-Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme: 1.057.245,71 €
Promocions Urbanísitiques Mataró, SA: 216.390,68 €

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels pressupostos
municipals que s’aprovin pels exercici 2022 a 2023, a fi de poder atendre les despeses que es preveu
meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.

La Secretària Acctal.,
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