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ACTA NÚM. 5- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 2 DE JUNY DE 2020
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dos de juny de dos mil vint, a la una i cinc minuts del
migdia, es reuneix de forma telemàtica, degut a l’estat d’alarma decretat pel RD
463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID19, prorrogat pel Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, a l’objecte de celebrar sessió
ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor
DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President.
Hi concorren:

En David Bote Paz
Juan Carlos Jerez Antequera
Sergio Morales Diaz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens
Casarramona, 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 9 de
març de 2020.
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2.

DESPATX OFICIAL

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES
MATARO
Servei de Gestió Econòmica

3.

4.

Donar compte de l´informe d´execució pressupostària corresponent al primer
trimestre del 2020
.
Pròrroga Conveni ajut reintegrable Fundació Unió de Cooperadors.

Servei de Compres i Contractacions
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Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de monitors i
socorrisme de la piscina municipal de Mataró per un import fixat com a màxim
per a l’adjudicació del contracte de fins a 283.334 euros, IVA no inclòs, pels dos
anys de durada inicial del contracte.

6.

Aprovació de la tramitació per urgència de l’expedient relatiu al servei de
monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró.

7.

Aprovació de la tramitació per urgència de l’expedient relatiu al
subministrament de combustible per a vehicles de l’Ajuntament, Aigües de
Mataró i Pumsa

8.

Adjudicació de l'Acord Marc per les obres d'adequació i reforma d'habitatges
per diferents projectes del Servei d'Habitatges de l'Ajuntament de Mataró.

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni
9.

Donar-se per assabentada de la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que desestima el recurs ordinari núm 99/2016 de la Sra. M.M.G.
contra el Pla especial de masies i cases rurals.

10.

Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya que desestima en part el recurs ordinari núm 99/2016 de
l’Assemblea Pagesa del Maresme contra el Pla especial de masies i cases
rurals.
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11.

Aprovació inicial de l’expedient PU-146 Projecte d’electrificació fase 1 del
projecte d’Urbanització de la UAd-83 Lepanto-Churruca el Rengle.

12.

Aprovació inicial de l´expedient PU-147 Projecte d´electrificació fase 2 illa 1 del
projecte d’úrbanització de la Uad-89 Ernest Lluch-Valldeix.

13.

Donar compte de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de
Barcelona, de 24.04.2020, que desestima el recurs 291/217, interposat contra
els Projectes d’urbanització sector el Sorrall fase 1 i fase 2.

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 9 de març de
2020.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (9)

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

CIM DE SERVEIS DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARO

Servei de Gestió Econòmica

5.

DONAR COMPTE DE L´INFORME D´EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
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“Relació de fets
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2020 estableixen en l’article 54 que
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa de Presidència, Bona
Governança i Reptes Mataró.
És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2020.

Es donen per assabentats

4.

PRÒRROGA CONVENI AJUT REINTEGRABLE FUNDACIÓ UNIÓ DE

COOPERADORS
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta.
Atès que el 27 de març de 2015, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Unió de
Cooperadors de Mataró (FUC) van signar un conveni per la concessió d’un ajut
econòmic reintegrable a favor de la FUC per un import de 90.000€. Aquest conveni
va ser aprovat mitjançant el Decret d’Alcaldia núm. 2466/2015 de 27 de març.
En aquest conveni es va acordar, entre d’altres pactes, els següents:
 Primer - La concessió d’un ajut econòmic reintegrable a favor de la FUC per
un import màxim de 90.000 euros. Aquest ajut a retornar estarà destinat a
finançar les despeses de la FUC.
 Segon - La devolució de l’ajut s’ha de realitzar abans del 31 de desembre de
2019. Aquest ajut podrà materialitzar-se mitjançant transferències de diners a
la Fundació i/o mitjançant l’assumpció directe, per part de l’Ajuntament de
Mataró,de despeses que seran imputades a aquesta finalitat. En qualsevol
cas, el Patronat de la FUC aprovarà la concreció de les despeses.
 Quart – En l’hipotètic supòsit que la Fundació, transcorregut el termini, no
pugui retornar una part o la totalitat de l’ajut, l’Ajuntament ho cobrarà amb
càrrec als drets pendents de lliurar, per part de PUMSA, dels 80 metres
quadrats que a la Fundació li pertocarien, des de l’any 2006, per l’àmbit
d’actuació dels edificis de Camí Ral – Can Xammar.
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Atès que, a data 31 de desembre de 2019, es constata que la FUC ha disposat de
38.062,21€ de l’ajut, restant pendent de disposar 51.937,79€.
Atès que la FUC presenta escrit, en data 10 de desembre de 2019, acompanyant
certificació relativa a l’acord de junta del seu Patronat, que tingué lloc el dia 9 de
desembre de 2019, pel qual s’aprova per unanimitat sol·licitar una pròrroga de l’ajut
reintegrable per un any més.
Considerant que la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró va ser constituïda a
l’any 2005 amb l’objectiu, entre d’altres, de fomentar l’economia social de Mataró i
projectar-la com a ciutat referent de l’economia social en l’àmbit català, estatal i
internacional. Conjuntament, l’Ajuntament de Mataró incorpora com una de les
prioritats dins del seu pla de mandat 2019-2023, la promoció i la consolidació de
l’economia social i solidària.
Considerant que aquesta entitat és una unitat institucional pública dependent de
l’Ajuntament de Mataró, classificada dins del sector de les Societats no Financeres.
Vist l’informe emès pel servei de gestió econòmica, del qual es desprèn que
actualment la tresoreria municipal presenta una bona situació i que la pròrroga
sol·licitada no tindrà repercussió en les arques municipal. Així mateix, cal tenir present
que els efectes de l’addenda al conveni es retrotrauran a data 31 de desembre de
2019, tenint en compte que no hi ha interessos de tercers afectats per poder prendre
aquest acord amb efectes retroactius.
D’acord amb el disposat a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual, s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de
Règim Local de Catalunya i demés normativa concordant.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de juny,
de delegació de competències,
ACORD:
1- Aprovar l’Addenda de la pròrroga del conveni per la concessió d’un ajut

econòmic reintegrable, els efectes de la qual es retrotreuen al 31 de desembre
de 2019.
2- Notificar aquesta resolució a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, per

tal de procedir a la signatura de l‘esmentada Addenda.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (9 ).
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Servei de Compres i Contractacions
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APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MONITORS I SOCORRISME DE LA
PISCINA MUNICIPAL DE MATARÓ PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER
A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 283.334 EUROS, IVA NO
INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta.
Relació de fets
1. Mitjançant informe del director d’ Esports sol·licita la tramitació de la contractació
del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de Mataró, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 283.334,00 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 addicionals i les possibles modificacions contemplades en
el plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
623.334,80 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe de la secretaria 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.
 Informe de l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i suficient
per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la partida
corresponent del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2020, i la
previsió de la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis
2021 a 2022.

Fonaments de dret
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. 4949/2019 de 18 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,
Bon Govern i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents acords:
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PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei de monitors i socorrisme de la
piscina municipal de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 283.334 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 addicionals i les possibles modificacions contemplades en
el plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
623.334,80 euros.

SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmico-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
TECER. Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals a partir de l’
endemà de la publicació en el perfil del contractant,
per a la presentació de
proposicions.
QUART. Atendre la despesa total de fins a 342.834,15 €, IVA inclòs, del pressupost
municipal, desglossat de la següent manera:
Exercici 2020:
Relació comptable A núm. 392 per import de 94.065,40 €
Exercicis 2021 a 2022:
Relació comptable AFUT núm. 394 per import de 170.211,61 € i relació comptable
AFUT núm. 395 per import de 78.557,14 €.
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 per als exercicis 2021 a 2022, a
fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (9).
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6.

APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA DE L’EXPEDIENT

RELATIU AL SERVEI DE MONITORS I SOCORRISME DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
Relació de fets
Primer.- En la propera Junta de Govern es portarà a aprovació l’ expedient
corresponent a la contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina
municipal de Mataró.
Segon. La situació d’ estat d’ alarma decretada pel Govern espanyol en data
14/03/2020, mitjançant RD 463/2020, de 14 de març, va suposar la interrupció dels
procediments administratius.
Tercer. La disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d’ abril,
declara la
tramitació urgent dels expedients de contractació d’ obra, serveis i
subministraments la tramitació dels quals s’ ha vist interrompuda o no s’ ha pogut
iniciar com a conseqüència de la declaració d’ estat d’ alarma.
Quart. L’ esmentada disposició addicional estableix que en l’ anunci de licitació l’
òrgan de contractació haurà de fer referència a aquesta disposició per justificar la
concurrència del supòsit habilitant per l’ ús del procediment d’ urgència previst en l’
article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Fonaments de dret
Disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d’ abril,
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,
Bon Govern i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent acord:
Únic. Declarar la tramitació pel procediment d’ urgència de l’ expedient corresponent
a la contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de
Mataró.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. ( 9 ).
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7.

APROVACIÓ DE LA TRAMITACIÓ PER URGÈNCIA DE L’EXPEDIENT

RELATIU AL SUBMINISTRAMENT DE COMBUSTIBLE PER A VEHICLES DE
L’AJUNTAMENT, AIGÜES DE MATARÓ I PUMSA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta

Relació de fets
Primer.- La Junta de Govern de 9 de març de 2020 va aprovar iniciar la contractació
del subministrament de combustible per a vehicles de l’Ajuntament, Aigües de Mataró
SA i Pumsa, i convocar la licitació 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.
Segon. La situació d’ estat d’ alarma decretada pel Govern espanyol en data
14/03/2020, mitjançant RD 463/2020, de 14 de març, va suposar la interrupció dels
procediments administratius.
Tercer. La disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d’ abril,
declara la
tramitació urgent dels expedients de contractació d’ obra, serveis i
subministraments la tramitació dels quals s’ ha vist interrompuda o no s’ ha pogut
iniciar com a conseqüència de la declaració d’ estat d’ alarma.
Quart. L’ esmentada disposició addicional estableix que en l’ anunci de licitació l’
òrgan de contractació haurà de fer referència a aquesta disposició per justificar la
concurrència del supòsit habilitant per l’ ús del procediment d’ urgència previst en l’
article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.

Fonaments de dret
Disposició addicional cinquena del Decret Llei 11/2020, de 7 d’ abril,
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració,
Bon Govern i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del
següent acord:
Únic. Declarar la tramitació pel procediment d’ urgència de l’ expedient corresponent
a la contractació del subministrament de combustible per a vehicles de l’ Ajuntament,
Aigües de Mataró,SA i Pumsa.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. ( 9 ).
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8.

ADJUDICACIÓ DE L'ACORD MARC PER LES OBRES D'ADEQUACIÓ I

REFORMA D'HABITATGES

PER

DIFERENTS

PROJECTES

DEL

SERVEI

D'HABITATGES DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta.
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de desembre de 2019 es va
acordar iniciar l’expedient de contractació de l’Acord Marc per les obres d’adequació i
reforma d’habitatges per diferents projectes del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
1.000.000,00 euros, IVA no inclòs.
2. Durant el termini concedit a l’efecte, han presentat oferta les següents empreses:







CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA
ABOLAFIO CONTRUCCIONS SL
FUENTES Y ARIZA SA
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
TÉCNICAS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCIONS SL

3. En data 14 de febrer de 2020 es procedeix a l’obertura del sobre 1, i es declaren
admeses a la licitació totes les empreses presentades.
4. En data 4 de març de 2020 es procedeix a l’obertura del sobre 2, i s’envia la
documentació al Servei d’Habitatge per la seva valoració.
5. Mitjançant informe de data 5 de març de 2020 el cap de Secció d’Habitatge valora
el sobre 2 relatiu als criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules, amb el
següent resultat:







CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU – 95,53 punts
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA – 93,54 punts
ABOLAFIO CONTRUCCIONS SL – 90,19 punts
FUENTES Y ARIZA SA – 89,69 punts
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA – 85 punts
TÉCNICAS DE REHABILITACION Y CONSTRUCCIONS SL – 50,72 punts

6. Valorades les ofertes, es proposa l’homologació de les següents empreses:
-

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
ABOLAFIO CONTRUCCIONS SL
FUENTES Y ARIZA SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA
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S’adjunta còpia de l’informe.
7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partida 820400/15211Z/78900 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat.
8. La Mesa de contractació ha aprovat la proposta d’adjudicació a favor de
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU, COPISA CONSTRUCTORA
PIRENAICA SA, ABOLAFIO CONTRUCCIONS SL, FUENTES Y ARIZA SA i
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA, en data 27 de maig de 2020.
Fonaments de dret
D’acord amb el que disposen els arts. 13, 116, 131, 221 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. 4949/2019 de 18 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Homologar per a la contractació de l’Acord Marc per les obres d’adequació i
reforma d’habitatges per diferents projectes del Servei d’Habitatge de l’Ajuntament de
Mataró, per un import de 1.000.000,00€, IVA no inclòs, a les següents empreses:
-

CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES SAU
COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA
ABOLAFIO CONTRUCCIONS SL
FUENTES Y ARIZA SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS FAUS SA

SEGON. Condicionar l’anterior homologació al fet que TOTES les empreses
homologades, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la recepció de
la notificació de l’adjudicació, aporti:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 50.000,00€
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.
b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 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.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.

11

TERCER. Condicionar l’homologació a l’empresa FUENTES Y ARIZA SA, a que
aporti en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la recepció de la
notificació de l’adjudicació, a banda de l’especificat al punt SEGON, el següent:
a)

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 còpia del DNI de l’apoderat o legal representant. (Si és persona física:
COPIA del DNI).

b)

COPIA del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.

c)

Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.

d)

Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

e)

Documentació justificativa de que disposa de les següents classificacions:
-

f)

Grup C, Subgrup 4, Categoria 3
Grup C, Subgrup 6, Categoria 2
Grup C, Subgrup 7, Categoria 2
Grup C, Subgrup 8, Categoria 2

Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la llei general de drets de las
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
QUART. Una vegada hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat
anterior, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.
CINQUÈ. Autoritzar i disposar a favor de les empreses homologades, l’import de
605.000,00€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 820400/15211Z/65000 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat 2020, aprovant a l’efecte el document
comptable AD núm. 29727.
SISÈ. Autoritzar i disposar a favor de les empreses homologades, l’import de
605.000,00€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 820400/15211Z/65000, condicionat a
l’aprovació del pressupost de l’any 2021, aprovant a l’efecte el document comptable
ADFUT núm. 29734.
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SETÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar les següents operacions
comptables inverses: Document A/ núm. 28042 per import de 605.000,00 € i
Document A_FUT/ núm. 28043 per import de 605.000,00 €
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (9 ).

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC
Direcció d’Urbanisme i Planificació
Servei d’Urbanisme i Patrimoni

9.

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE DESESTIMA EL RECURS
ORDINARI NÚM 99/2016 DE LA SRA. M.M.G. CONTRA EL PLA ESPECIAL DE
MASIES I CASES RURALS.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, presenta la proposta següent,
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, ha dictat Sentència núm. 1112, de 9 de març de 2020, que desestima el recurs
ordinari núm. 95/2016, interposat per M.M.G., contra els acords de la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 23 d’abril de 2015 i d’11 de febrer de 2016,
d’aprovació definitiva i del Text refós respectivament, del Pla especial urbanístic de
masies i cases rurals, i condemna en costes a la part actora amb el límit de 1.500 €, IVA
inclòs, per a cadascuna d’elles (3.000 € en total), més els honoraris del perit designat
pel Tribunal, Iva inclòs.
El recurs desestimat pretenia incloure tres construccions de la finca de XXX, que són
una caseta de servei, un banc–pèrgola i un porxo, recollides a l’aprovació inicial, però
excloses de l‘aprovació definitiva, per la qual calia “...filtrar tots aquells elements no
representatius del medi rural, els que han perdut els valors degut a successives
transformacions, o aquells que comptin amb unes dimensions reduïdes i pocs valors
arquitectònics per concretar les potencialitats dels nous usos admesos en aquelles
edificacions en les quals hi ha que incentivar la conservació i rehabilitació”.·
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La Sentència considera que les construccions que pretenen catalogar no tenen els
requisits de caràcter reglat establerts a l’article 50.2 i 47.3 del Decret Legislatiu 1/2020,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.
En el informe del perit judicial queda acreditat que aquestes construccions no mereixen
la qualificació de masia o casa rural a preservar y recuperar per raons arquitectòniques,
històriques, ambientals, paisatgístiques o socials.
La caseta de servei abans de 1956 era un petit volum, ampliat posteriorment per
ambdós constats, que no es pot considerar habitatge; el banc–pèrgola és un element de
jardineria de bigues de formigó, i el porxo no forma part de l’estructura arquitectònica de
la masia, és una construcció compacta, separada, encara que connectada per un arc,
que constitueix un element funcional (menjador d’estiu) de la masia.
Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut
de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de
2019 l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1112, de 9 de març de 2020,
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, que desestima el recurs ordinari núm. 95/2016, interposat per M.M.G, contra
els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 23 d’abril de 2015 i
d’11 de febrer de 2016, d’aprovació definitiva i del Text refós respectivament, del Pla
especial urbanístic de masies i cases rurals, i en especial per no haver inclòs algunes
construccions de la de la finca XXX.
Segon- Comunicar l’acord al Tribunal als efectes escaients.

Es donen per assabentats

10.

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE DESESTIMA EN PART EL
RECURS ORDINARI NÚM 99/2016 DE L’ASSEMBLEA PAGESA DEL MARESME
CONTRA EL PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURALS.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, presenta la proposta següent
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, ha dictat Sentència núm. 964 de 3 de març de 2020, que estima en part el
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recurs contenciós administratiu núm. 99/2016, interposat per l’Assemblea Pagesa de
Maresme, contra els acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, de 23
d’abril de 2015 i d’11 de febrer de 2016, d’aprovació definitiva i del Text refós
respectivament, del Pla especial urbanístic de masies i cases rurals.
La Sentència estima en part el recurs en el sentit següent:
“... y DECLARAR NULOS el primer punto del apartado 1 del artículo 7, que deberá
quedar limitado a “Vivienda familiar. Código HF”, dejándolo sin efecto hasta el punto y
aparte (…y rural. Código …HR. De forma genérica se permite la posibilidad de
establecimiento de vivienda de uso turístico en las viviendas familiares, sin embargo de
tendrá que justificar la compatibilidad con el funcionamiento de las actividades
productivas y los usos del entorno inmediato), y del artículo 6.2 de las normas
urbanísticas del expresado Plan Especial, así como la nulidad de los planos de
ordenación y las anotaciones que figuren en ellos, y en las fichas de cada una de las
edificaciones catalogadas, en relación con la ampliación de las edificaciones,
DESESTIMANDO las demás pretensiones de la demanda.”
En relació a l’anul·lació de l’ús d’habitatge rural (que diu no es defineix en que
consisteix) i l’ús turístic en els habitatges familiars, el tribunal aplica la normativa amb la
redacció vigent a la data de l’aprovació inicial, el 2 de juny de 2014, i el criteri restrictiu
següents:
-

Article 66 del Decret 159/2012, d’establiment d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús
turístic, estableix:
1. Tenen la consideració d’habitatges d’ús turístic aquells que són cedits pel seu
propietari, directament o indirectament, a tercers, de forma reiterada i a canvi de
contraprestació econòmica, per a una estada de temporada, en condicions
d’immediata disponibilitat i amb les característiques que estableix aquest Decret.
2. Els habitatges d’ús turístic se cedeixen sencers, i no se’n permet la cessió per
estances.

-

Article 47 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme (TRLU), no inclou aquests usos dins dels permesos.

-

En sòl no urbanitzable, exclòs de la transformació urbanística, els usos i activitats
han de ser els propis de la naturalesa rústica dels terrenys, i els permesos han
d’esser interpretats en sentit estricte o restringit.

Respecte a l’anul·lació de la possibilitat d’ampliar algunes de les masies i cases rurals,
es remet a l’article 50.3 TRLU que ho prohibeix a l’establir que: “La reconstrucció i la
rehabilitació del patrimoni arquitectònic rural han de respectar el volum edificat
preexistent i la composició volumètrica original prèviament determinats.”
Tampoc compleix, segons el tribunal, la previsió de l’apartat a) de l’article 6.2 de les
NNUU del Pla especial, de poder d’ampliar l’ús d’habitatge existent als cossos auxiliars
catalogats, sense augmentar densitat. Confronta amb la prohibició de reconstruir y
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rehabilitar altres construccions diferents a les masies i cases rurals per destinar-les a l’ús
d’habitatge familiar, de l’article 47, apartats 3bis, 3.b) i 3.c) del TRLU.
La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, està fonamentada amb
normes emanades de la Comunitat Autònoma, amb la qual cosa no és susceptible de
recurs de cassació davant el Tribunal Suprem. I d’acord amb les Interlocutòries del
TSJC de 10 de maig de 2017, en recursos de cassació núm. 3/2017 i 8/2017, que
interpreten l’article 86.3 Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, les seves sentències no són susceptibles de recurs de
cassació autonòmic, perquè ja tenen la funció de formar la jurisprudència en matèria
de dret autonòmic.
Vistos els informes jurídic i els articles 86, 87, 88, 89 i 103 de la Llei 29/1998 , de 13
de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, proposo a la Junta
de Govern Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia
de data 19 de juny de 2019 l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Donar compliment de la Sentència núm. 964 de 3 de març de 2020, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, que estima en part el recurs contenciós administratiu núm. 99/2016, interposat
per l’Assemblea Pagesa de Maresme, contra els acords de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Barcelona, de 23 d’abril de 2015 i d’11 de febrer de 2016, d’aprovació
definitiva i del Text refós respectivament, del Pla especial urbanístic de masies i cases
rurals.
Segon.- Procedir a rectificar l’article 7.1 i 6.2 de les Normes urbanístiques i els plànols i
fitxes del Pla especial, d’acord amb les indicacions de la Sentència.
Tercer.- Comunicar l’acord al Tribunal als efectes escaients.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11.

APROVACIÓ

Unanimitat. (9).

INICIAL

DE

L’EXPEDIENT

PU-146

PROJECTE

D’ELECTRIFICACIÓ FASE 1 DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UAD-83
LEPANTO-CHURRUCA EL RENGLE
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, presenta la proposta següent
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Per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
de data 29 de març de 2012 es va aprovar definitivament la modificació puntual del
Pla General d’ordenació de Mataró de l’àmbit Lepant-Churruca/El Rengle.
Per Decret 6617/2013, de 16 d’octubre, es va aprovar definitivament el Projecte
d’Urbanització de la UAd83 Lepant-Churruca/ El Rengle. El projecte contenia l’estudi
d’electrificació on es descrivien i valoraven econòmicament les feines a executar de
mitja i baixa tensió i variants per dotar de servei d’electrificació a l’àmbit del c/
Churruca, però va ometre les corresponents a l’àmbit del Rengle.
Per sol·licitud amb entrada al Registre General de Documents en data 14 d’octubre
de 2019, es presenta per a la seva tramitació el projecte d’electrificació (fase 1) del
Projecte d’Urbanització de la UAd-83 Lepant-Churruca/ El Rengle que conté les
feines a executar a l’àmbit del Rengle.
Per informe de 5 de novembre de 2019, el servei d’Espais Públics informa
favorablement el projecte, amb diverses prescripcions.
Per sol·licituds amb entrada al Registre General de Documents en dates 27 de
novembre i 12 de desembre de 2019, PUMSA presenta documentació addicional que
esmena la documentació aportada inicialment.
Per informe de 15 de gener de 2020, el servei d’Espais Públics informa novament de
forma favorable, incloent noves prescripcions a aplicar durant la fase d’execució de
les obres.
Per informe de data 11 de febrer de 2020, el Director del serveis d’Urbanisme s’ha
informat favorablement a l’aprovació del projecte amb les següents condicions:
-

-

-

Respecte a la xarxa de servei elèctric definida, es soterrarà la totalitat de
la xarxa d’electricitat, garantint que no quedarà xarxa aèria dins de la zona
de l’àmbit del projecte;
Referent a la situació del ou centre de transformació definit a la fase 1,
quedarà integrat a l’edifici amb qualificació urbanística 3b34hpo;
Referent al Centre Transformador existent CD 59897 a desmantellar, el
paviment de la vorera situat per sota tindrà les mateixes característiques
que la del carrer Jaume Vinces Vives: llosa prefabricada de formigó color
desert, 7cm de gruix, 90 x 90.
El paviment de la vorera del c/ Jaume Vicens Vives enderrocat per
l’execució de les rases elèctriques de mitja i baixa tensió es reposarà amb
les matexies característiques que l’existent: base de formigó en massa de
10 cm de gruix i llosa prefabricada de formigó de color desert, 7 cm de
gruix de 40 x 40. Les rases al c/ Cabrils es reposaran amb base de
formigó i paviment de panot de mides 20 x 20 cm i 4 cm de gruix.

Consta incorporat a l’expedient el corresponent informe jurídic.
Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 72, 89, 119 i 120 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els
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articles 23 i 96 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme.
Tanmateix resulta d’aplicació el Decret d’Alcaldia 4949 de 18 de juny de 2019 pel
qual es va delegar la competència per l’aprovació inicial de projectes d’urbanització
en favor de la Junta de Govern Local.
Per tot això, PROPOSO a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció, si escau, dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’electrificació (fase 1) del Projecte
d’Urbanització de la UAd-83 Lepant-Churruca/El Rengle, presentat per PUMSA, amb
les següents prescripcions:
-

-

-

Respecte a la xarxa de servei elèctric definida, es soterrarà la totalitat de
la xarxa d’electricitat, garantint que no quedarà xarxa aèria dins de la zona
de l’àmbit del projecte;
Referent a la situació del ou centre de transformació definit a la fase 1,
quedarà integrat a l’edifici amb qualificació urbanística 3b34hpo;
Referent al Centre Transformador existent CD 59897 a desmantellar, el
paviment de la vorera situat per sota tindrà les mateixes característiques
que la del carrer Jaume Vinces Vives: llosa prefabricada de formigó color
desert, 7cm de gruix, 90 x 90.
El paviment de la vorera del c/ Jaume Vicens Vives enderrocat per
l’execució de les rases elèctriques de mitja i baixa tensió es reposarà amb
les matexies característiques que l’existent: base de formigó en massa de
10 cm de gruix i llosa prefabricada de formigó de color desert, 7 cm de
gruix de 40 x 40. Les rases al c/ Cabrils es reposaran amb base de
formigó i paviment de panot de mides 20 x 20 cm i 4 cm de gruix.

SEGON.- Publicar aquest acord al BOP, en un dels diaris de major divulgació a
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i al web municipal.
TERCER.- Obrir un període d’informació pública d’un mes a comptar des de l’endemà
de la publicació d’aquest acord al BOP i donar audiència pel mateix període a les
persones interessades per tal que puguin presentar les al·legacions que estimin
oportunes.
QUART.- Sol·licitar als organismes públics i empreses de subministrament afectats
emetin informe sobre l’adequació de les obres i serveis previstos al projecte en el
termini d’un mes a comptar de la data de notificació.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats, a PUMSA i als organismes públics
i empreses de subministraments afectats.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (9).
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12.

APROVACIÓ

INICIAL

DE

L´EXPEDIENT

PU-147

PROJECTE

D´ELECTRIFICACIÓ FASE 2 ILLA 1 DEL PROJECTE D’ÚRBANITZACIÓ DE LA
UAD-89 ERNEST LLUCH-VALLDEIX
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, presenta la proposta següent:
Per resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data 10 de desembre de
2013 es va aprovar definitivament la 2a modificació puntual del Pla General de l’àmbit
IVECO-RENFE/FARINERA-VEÏNAT DE VALLDEIX que delimitava la UA.89d Ernest
Lluch Valldeix.
Per Decret 4822/2014, de 2 de juliol, es va aprovar definitivament el PU del polígon
d’actuació UA-89d Ernest Lluch Valldeix. El projecte contenia un estudi relatiu a
l’electrificació, preveient les línies de mitja tensió per dotar el servei d’electrificació al
polígon i valorant econòmicament les tasques a executar. Tanmateix es definien la
situació dels centres de transformació i baixa tensió necessaris, però aquests no
estaven valorats econòmicament.
Per Decret 1055/2018, de 2 de febrer, es va aprovar definitivament el projecte
d’electrificació fase 1 (illa 2) del Projecte d’Urbanització de la UA-89d Ernest Lluch
Valldeix, amb un pressupost de 316.875,33 €.
Per sol·licitud amb entrada al Registre General de Documents en data 3 d’octubre de
2019, es presenta per a la seva tramitació el projecte d’electrificació fase 2 (illa 1) del
Projecte d’Urbanització de la UA-89d Ernest Lluch, amb un pressupost d’execució de
285.707,89 € (IVA inclòs). Aquest PU té per objecte l’execució de la 2a fase de les
obres d’electrificació no incloses al PU aprovat per Decret 4822/2014.
Per informe de 6 de novembre de 2019, el servei d’Espais Públics informa
favorablement el projecte, amb el recull d’un seguit de condicions que consten
incorporats a l’informe del Director de Serveis.
Per informe d’11 de febrer de 2020, el Director dels serveis d’Urbanisme ha informat
favorablement el projecte, amb els següents condicionants:
-

-

-

Respecte a la xarxa de servei elèctric definida, es soterraran tots els
encreuaments aeris de la xarxa d’electricitat, garantint que no quedarà
xarxa aèria dins de la zona de l’àmbit del projecte;
Respecte al centre de transformació provisional existent que queda més
proper a la Porta Laietana s’eliminarà de la vorera o quedarà integrat a
l’edifici;
Els paviment afectats per les obres d’electrificació es reposaran segons la
definició del Projecte d’Urbanització del sector PMU-09d Ernest Lluch/
Valldeix.

Consta incorporat a l’expedient el corresponent informe jurídic.
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Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 72, 89, 119 i 120 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i els
articles 23 i 96 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei d’Urbanisme.
Tanmateix resulta d’aplicació el Decret d’Alcaldia 4949 de 18 de juny de 2019 pel
qual es va delegar la competència per l’aprovació inicial de projectes d’urbanització
en favor de la Junta de Govern Local.
Per tot això, PROPOSO a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció, si escau, dels
següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d’electrificació fase 2 (illa 1) del Projecte
d’Urbanització de la UA-89d Ernest Lluch/ Valldeix, presentat per PUMSA, amb les
següents prescripcions:
a) Respecte a la xarxa de servei elèctric definida, es soterraran tots els
encreuaments aeris de la xarxa d’electricitat, garantint que no quedarà xarxa
aèria dins de la zona de l’àmbit del projecte;
b) Respecte al centre de transformació provisional existent que queda més
proper a la Porta Laietana s’eliminarà de la vorera o quedarà integrat a
l’edifici;
c) Els paviment afectats per les obres d’electrificació es reposaran segons la
definició del Projecte d’Urbanització del sector PMU-09d Ernest Lluch/
Valldeix.
SEGON.- Publicar un edicte al BOP, en un dels diaris de major divulgació a
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i al web municipal.
TERCER.- Obrir un període d’informació pública d’un mes a comptar des de l’endemà
de la publicació de l’edicte al BOP i donar audiència pel mateix període a les
persones interessades per tal que puguin presentar les al·legacions que estimin
oportunes.
QUART.- Sol·licitar als organismes públics i empreses de subministrament afectats
emetin informe sobre l’adequació de les obres i serveis previstos al projecte en el
termini d’un mes a comptar de la data de notificació.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords als interessats, a PUMSA i als organismes públics
i empreses de subministraments afectats.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (9).
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13.

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA, DE 24.04.2020, QUE DESESTIMA
EL

RECURS

291/217,

INTERPOSAT

CONTRA

ELS

PROJECTES

D’URBANITZACIÓ SECTOR EL SORRALL FASE 1 I FASE
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació
Professional, presenta la proposta següent:
El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, ha dictat Sentència núm.
77/2020, de 24 d’abril, que desestima el recurs ordinari núm. 291/2017-A, interposat per
la Cooperativa Agrícola del Litoral SCCL, contra els decrets d’alcaldia núm. 1993/2017
i 1992/2017 de 7 de març, pels quals s’aproven definitivament el Projecte
d’urbanització sector el Sorrall, fase 1: transformació de la carretera C-1415c en via
urbana i el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase 2: vial d’enllaç entre la rotonda
ramal C-60 i la carretera C-1415c.
La Sentència considera que cap del nombrosos motius al·legat de nul·litat suposen
una infracció de la normativa, ni s’enquadren dins els supòsits de nul·litat previstos als
apartats e) i f) de l’article
47.1 de la Llei 39/2015 que reitera la recurrent, en quant els actes administratius han
estat dictats d’acord amb el procediment administratiu i no han estat adquirits drets o
facultats sense tenir els requisits essencials per a la seva adquisició.
Les al·legacions i motius pels quals no han estat estimades, de forma resumida són:
1. L’existència d’una ocupació anterior de part de la seva finca, no autoritzada, per

construir els accessos al complex esportiu el Sorrall.
Ha quedat demostrat que no es va produir.

2. La nul·litat de la Modificació puntual de Pla general d’ordenació relativa al sector el

Sorrall, que tenia impugnada la recurrent.
No afecta als projectes d’urbanització per ser actes d’execució del planejament que
conserven la seva validesa, d’acord amb l’article 73 de la Llei de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I els motius pels quals s’ha anul·lat són diferents a la
legalitat del sistema viari i les obres d’urbanització.
3. Infracció de la jerarquia normativa per desplaçament de la rotonda del d’Ara.
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Es tracta d’adaptacions tècniques en l’execució, justificades i emparades als articles
24.2 de les Normes urbanístiques del Pla general i l’article 4.4 del Reglament de la Llei
d’urbanisme.
4.

El planejament general urbanístic del sector no preveu l’execució per fases, ni
l’ocupació directa.
No és funció del planejament general, no està entre les determinacions previstes
als articles 57 i 58 de la Llei d’urbanisme. L’ocupació directa és una opció
autoritzada a l’article 156 de la Llei d’urbanisme, un cop aprovat el planejament
urbanístic on queden fixats els sistemes urbanístics.

5. Els projectes d’urbanització estan incomplets, falten els criteris i pressupostos de

les altres obres i despeses d’urbanització exigits a l’article 72.4 de la Llei
d’urbanisme.
Aquest article no és d´aplicació al cas, està previst pel supòsit que un projecte
d´urbanització s´aprovi amb les obres bàsiques, llavors cal que faci un càlcul
aparoximat de les obres complementàries.
6.

Falta del projecte de parcel.lació.
No és necessari, el projecte d’urbanització és previ o simultani al de la
reparcel·lació, per disposició de l’article 125.5 del Reglament d’urbanisme.

7.

Incompliment del principi de justa distribució de beneficis i càrregues urbanístiques
No correspon als projectes d’urbanització, és funció
del
reparcel·lació, d’acord amb l’article 124 de la Llei d’urbanisme.

8.

projecte

de

Nul·litat del conveni amb la Diputació de Barcelona, relatiu al trasllat de titularitat i
subvenció per les obres d’urbanització d’un tram de la ctra. d’Argentona C-1415c,
per no haver estat sotmès a informació pública
El conveni es un acte ferm no objecte de revisió en aquest recurs, no obstant
això es va aprovar d´acord amb el procediment previst per als convenis de
col.laboració entre administracions, diferent dels convenis urbanístics amb
particulars.

Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei 29/1998 , de 13 de juliol, Reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut
de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de
2019 l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS,
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Primer. .- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 77/2020, de 24 d’abril, del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, que desestima el recurs
ordinari núm. 291/2017-A, interposat per Cooperativa Agrícola del Litoral SCCL,
contra els decrets d’alcaldia núm. 1993/2017 i 1992/2017 de 7 de març, pels quals
s’aproven definitivament el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase 1: transformació
de la carretera C-1415c en via urbana i el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase
2: vial d’enllaç entre la rotonda ramal C-60 i la carretera C-1415c.
Segon. Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.

Es donen per assabentats

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dues del migdia , el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

L’ Alcalde,

La Seretària General Acctal.,

David Bote Paz

M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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