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ACTA NÚM. 12 /2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 30  DE SETEMBRE   DE  2019. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el trenta de setembre de dos mil dinou, a la una del migdia, 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 
Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 
Laura Seijo Elvira    3r.  Tinent d’Alcalde 
Núria Moreno Romero   4t.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   5è.  Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  6è.  Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    7è.  Tinent d’Alcalde 
  
 
 

Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. 

 

Excusen la seva assistència  

 

Juan Carlos Jerez Antequera  1r.  Tinent d’Alcalde 
Anna Villarreal Pascual   8è.  Tinent d’Alcalde 
 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

 

 

 

Data de publicació: 24/12/2019 
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1. Aprovació si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el dia 2 de 

setembre de 2019 

 

2. DESPATX OFICIAL 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Compres i Contractacions 

 

3. Inici de la contractació del servei d’Intervenció socioeducativa no residencial 

per a infants i adolescents (Centres Oberts). Pressupost base de licitació: 

382,081,66 €, IVA no inclòs pels dos anys de durada inicial del contracte (exp. 

25636/2019). 

5. Adjudicació de la contractació del subministrament del vestuari pels grups 

d’oficis del Servei d’Espais Públics (GTM 19361) 

 

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

Servei d’Assessorament i Gestíó 

 

6. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 206/2019, de 25 

de juilol de 2019, del Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, dictada 

en el procediment abreujat 124/2019-D, interposat contra una sanció en 

mateèria de Residus i Neteja Viària per dipositar residus fóra d’un contenidor. 

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

 

7. Aprovació inicial del Projecte d’enderrocs, annex del Projecte d’urbanització 

del PMU-13 Maresme-Tolò. 

 

 

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre 

del Dia. 
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  2/09/2019 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

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

 

 

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

Servei de Compres i Contractacions 

 

4. INICI DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’INTERVENCIÓ 

SOCIOEDUCATIVA NO RESIDENCIAL PER A INFANTS I ADOLESCENTS 

(CENTRES OBERTS). PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: 382,081,66 €, IVA NO 

INCLÒS PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE (EXP. 

25636/2019). 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
 
“1. Mitjançant informe de la cap del Servei de Benestar Social, es sol·licita la 
contractació del servei d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i 
adolescents, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins 
a 382.081,66 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 estimat del contracte és de 840.579,65 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe del 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. 

 



 294 

 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 la partida 
820203/231110/22799 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. 

 
3. 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 decompetències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon 
Govern i Mobilitat,PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 
acords: 
 

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei d’intervenció socioeducativa no 
residencial per a infants i adolescents, per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 382.081,66 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 estimat del contracte és de 840.579,65 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. Atendre la despesa de fins a 382.081,66 €, més 38.208,16€ en concepte 
d’IVA (10%), en total 420.289.82a càrrec de la partida 820203/231110/22799, d’acord 
amb els següents imports i anualitats: 

 
- Exercici 2019: 50.974,91€ ( Doc. A núm. 56331). 
- Exercicis2020-2021: 369.314,91€(Doc. A_FUT núm. 56332). 

 
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 2020 i 2021, a fi 
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 
esmentades anualitats”. 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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5. ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DEL 

VESTUARI PELS GRUPS D’OFICIS DEL SERVEI D’ESPAIS PÚBLICS (GTM 

19361). 

 

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 22 de maig de 2019, es va iniciar el 
procediment decontractació del subministrament del vestuari pels grups d’oficis del 
Servei d’Espais Públics, dividit en els lots següents: 
 

LOT 1 (qualitat A) Jaqueta tri-capa, polars i polos: 34.221,00 €, IVA no inclòs. 
LOT 2. Granota de treball i pantalons: 13.152,00 €, IVA no inclòs.  
LOT 3 (qualitat B) Polars i polos: 6.764,00 €, IVA no inclòs. 
LOT 4. Botes i sabates de seguretat: 11.844,00€, IVA no inclòs. 
LOT 5. Gorres, buff, gorros i guants: 1.997,50 €, IVA no inclòs. 

 
2.Van presentar proposta les següents empreses: 
 
LOT 1: SUM.ATRULLASS.A. 
 SUPERLABORAL 2012, SL 
 CP ALUART SL 
 
LOT 2: SUM.ATRULLASS.A. 

SUPERLABORAL 2012, SL 
CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A. 

 
LOT 3: SUM.ATRULLASS.A. 
 WURTHMODYF, S.A. 
 SUPERLABORAL 2012, SL 
 
LOT 4: SUM.ATRULLASS.A. 
 SUPERLABORAL 2012, SL 
 CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A. 
 
LOT 5: SUM.ATRULLASS.A. 
 WURTHMODYF, S.A. 
 SUPERLABORAL 2012, SL 

CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A. 
 
3.La clàusula 7 “Mostrari a presentar en l’oferta” del plec de condicions tècniques, 
estableix que “les empreses que no presentin mostra dels productes ofertats o bé que 
les mostres presentades no s’ajustin al establert en les fitxes tècniques de l’annex 1, 
seran excloses del procés”. 
 
L’empresa SUPERLABORAL 2012, SL no va presentar cap mostra, i en informe de 
data 4 de juliol de 2019 del cap del Servei d’Espais Públics (que s’adjunta) va valorar 
la resta de mostres presentades. 
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A la vista d’aquest informe, la Mesa de Contractació, en acta de data 10 de juliol de 
2019, va acordar declarar admeses i excloses les següents empreses: 
 
LOT 1: SUM.ATRULLASS.A.: Exclosa 
 SUPERLABORAL 2012, SL: Exclosa 
 CP ALUART SL: Admesa 
 
LOT 2: SUM.ATRULLASS.A: Admesa. 

SUPERLABORAL 2012, SL: Exclosa 
CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A. : Exclosa 

 
LOT 3: SUM.ATRULLASS.A.: Admesa 
 WURTHMODYF, S.A.: Exclosa 
 SUPERLABORAL 2012, SL: Exclosa 
 
LOT 4: SUM.ATRULLASS.A.: Admesa 
 SUPERLABORAL 2012, SL: Exclosa 
 CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A.: Admesa 
 
LOT 5: SUM.ATRULLASS.A.: Exclosa 
 WURTHMODYF, S.A.: Exclosa 
 SUPERLABORAL 2012, SL: Exclosa 

CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A. : Exclosa 
 
4.Examinades les ofertes de les empreses admeses a  licitació, respecte als criteris 
de valoració subjectes a judici de valor cap d’elles va presentar un pla de minimització 
d’embalatges en l’entrega dels elements del contracte. Per aquest motiu la puntuació 
de totes les ofertes en aquest apartat és de zero punts. 
 
5. Es va procedir a l’obertura del sobre 3 de les empreses admeses a licitació, que 
són les següents: 
 
Lot 1: CP ALUART SL 
Lot 2: SUM.ATRULLASS.A 
Lot 3: SUM.ATRULLASS.A 
Lot 4: SUM.ATRULLASS.A 
          CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, S.A 
 
Lot 5: Cap (desert) 
 
6. Mitjançant informe de data 19 de juliol de 2019, el cap del Servei d’Espais Públics 
efectua la valoració del sobre 3, i fa la següent proposta d’adjudicació: 
 

LOT 1: C.P. ALUART, única empresa admesa i valorada. 
 
LOT 2: SUM.ATRULLASS.A, única empresa admesa i valorada. 
 
LOT 3: L’única empresa valorada, SUM.ATRULLASS.A, ha presentat una oferta a 
l’alça del 12%, per la qual cosa ha de quedar exclosa. 
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LOT 4: De les dues empreses admeses i valorades, Suministros A TRULLAS i 
Confecciones Industriales Valls, la que ha obtingut millor valoració ha estat la 
empresa Confecciones Industriales Valls. 
 
LOT 5: Aquest lot queda desert per no haver estat admesa cap oferta en la fase de 
presentació de 
mostres. 

 
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 310400/153020/22104del pressupost municipal 
aprovat per a la present anualitat 2019 i se’n preveu la seva existència en els 
pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021.  
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de 
novembre, de contractes del sector públic. 
  
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han 
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.Declarar excloses de la licitació per no haver presentat les mostres o per no 
ajustar-se les presentades als requeriments dels plecs, les següents empreses: 
 
LOT 1: SUM.ATRULLASS.A. 
 SUPERLABORAL 2012, SL 
 
LOT 2: SUPERLABORAL 2012, SL 

CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, SA. 
 
LOT 3: WURTHMODYF, SA. 
 SUPERLABORAL 2012, SL 
 
LOT 4: SUPERLABORAL 2012, SL 
 
LOT 5: SUM.ATRULLASS.A. 
 WURTHMODYF, S.A. 
 SUPERLABORAL 2012, SL 

CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, SA. 
 
SEGON. Excloure de la licitació al Lot 3 l’empresa SUM.ATRULLASS.A, per haver 
presentat una oferta econòmica superior al pressupost de licitació. 
 
TERCER. Declarar deserts els Lots 3 (qualitat B) Polars i polos, i 5. Gorres, buff , 
gorros i guants per no haver-se presentat cap oferta admissible. 
 
QUART. Adjudicar la contractació del LOT 1. (qualitat A) Jaqueta tri-capa, polars i 
polos, de la contractació del subministrament del vestuari pels grups d’oficis del 
Servei d’Espais Públics, a favor de l’empresa C.P. ALUART, d’acord amb els preus 
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unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva 
proposició. 
 
CINQUÈ. Adjudicar la contractació del LOT 2. Granota de treball i pantalons, de la 
contractació del subministrament del vestuari pels grups d’oficis del Servei d’Espais 
Públics, a favor de l’empresa SUM.ATRULLASS.A, d’acord amb els preus unitaris 
oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva 
proposició. 
 
SISÈ. Adjudicar la contractació del LOT 4. Botes i sabates de seguretat, de la 
contractació del subministrament del vestuari pels grups d’oficis del Servei d’Espais 
Públics, a favor de l’empresa CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, SA, d’acord 
amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions 
contingudes en la seva proposició. 
 
SETÈ. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses adjudicatàries de 
cada lot, en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar des del següents a la 
recepció de la notificació del present acord, aportin: 
 
C.P. ALUART 
 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 1.711,05 €, 
corresponent al 5% del pressupost de licitació del lot adjudicat. 

b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil.   

c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 
d’apoderament o nomenament del legal representant. 

d) 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. 

e) 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. 

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

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 
volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats, ha de ser almenys de112.929  €. 

h) Relació dels subministraments realitzats de la mateixa naturalesa o similar a 
l’objecte del contracte realitzat en el transcurs dels 3 últims anys, indicant import, 
data i destinatari. 

i) Certificats acreditatius d’haver executat, en els últims tres anys, 
subministraments de vestuari equivalent al que es objecte del Lot 1, amb un 
import anual superior 11.977 €durant almenys dos anualitats. Aquests certificats 
hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat 
el servei 

j) 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 
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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. 

 
SUM.ATRULLASS.A 
 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 657,60 €, 
corresponent al 5% del pressupost de licitació del lot adjudicat. 

b) 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. 

 
CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, SA 
 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 592,20 €, 
corresponent al 5% del pressupost de licitació del lot adjudicat. 

b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil.   

c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 
d’apoderament o nomenament del legal representant. 

d) 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. 

e) 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. 

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

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 
volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats, ha de ser almenys de 39.085 €. 

h) Relació dels subministraments realitzats de la mateixa naturalesa o similar a 
l’objecte del contracte realitzat en el transcurs dels 3 últims anys, indicant import, 
data i destinatari. 

i) Certificats acreditatius d’haver executat, en els últims tres anys, 
subministraments de vestuari equivalent al que es objecte del Lot 4, amb un 
import anual superior 4.145  € durant almenys dos anualitats. Aquests certificats 
hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat 
el servei 

j) 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. 
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Advertint els adjudicataris que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que 
han retirat la seva oferta. 
 
VUITÈ.Un cop hagi els adjudicataris hagin aportat tota la documentació sol·licitada en 
l’apartat anterior, aquests disposaran d’un termini de 15 dies per procedir a la 
formalització dels corresponents contractes administratius.  
 
NOVÈ. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovar els següents pressupostos màxims, pels dos anys de 
durada inicial del contracte: 
 

LOT 1 (qualitat A) Jaqueta tri-capa, polars i polos: 34.221,00 €, IVA no inclòs. 
LOT 2. Granota de treball i pantalons: 13.152,00 €, IVA no inclòs.  
LOT 4. Botes i sabates de seguretat: 11.844,00€, IVA no inclòs. 

 
 
DESÈ.Disposar: 
 

 A favor de CP ALUART SL l’import de 34.221,00 més 7.186,42 € en concepte 
d’IVA, en total 41.407,42 €. 

 

 A favor de SUM.ATRULLASS.A l’import de 13.152 €, més 2.761,92 en concepte 
d’IVA, en total 15.913,92 €. 

 

 A favor de CONFECCIONES INDUSTRIALES VALLS, SA l’import de 11.844 €, 
més 2.487,24 en concepte d’IVA, en total 14.331,24 €. 

 
ONZÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents 
comptables: 
 
Document A/ núm. 92921 per import de 23.363,22 €. 
Document A_FUT/ núm. 93160 per import de 58.890,76 €. 
Relació AD núm. 3662 per import de 20.040,63€. 
Relació AD_FUT núm. 3663 per import de 51.611,95€. 
 
 
DOTZÈ. 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 a la 
partida310400/153020/22104 dels pressupostos municipals que s’aprovin per als 
exercicis 2020 i 2021, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la 
present contractació durant les esmentades anualitats. 
 
TRETZÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 
contractant”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

Servei d’Assessorament i Gestió 

 

8. DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 206/2019, DE 25 DE JULIOL DE 2019, DEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 15 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT 

ABREUJAT 124/2019-D, INTERPOSAT CONTRA UNA SANCIÓ EN MATÈRIA DE 

RESIDUS I NETEJA VIÀRIA PER DIPOSITAR RESIDUS FÓRA D’UN 

CONTENIDOR. 

 

Francisco Javier Gomar Martín, Regidor delegat de Transició Energètica, 
Sostenibilitat, Espai Públic i Serveis de Ciutat  presenta la present proposta: 
 

“Per Decret 278/2018, de 15 de gener, del Regidor Delegat d’Educació, Espais 
Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat, en relació a l’expedient administratiu 
UA 21/2017 del Servei d’Espais Públics, es va sancionar a la Sra. A.A.E. per la 
comissió d’una infracció lleu contra l’Ordenança general de Residus i Neteja viària 
(article 61b) per dipositar residus fora d’un contenidor. 
 
La Sra. A.A.E. va interposar un recurs contenciós administratiu contra la desestimació 
presumpta del seu recurs de reposició davant els Jutjats Contenciosos Administratius 
de Barcelona; i el recurs contenciós es tramità pel procediment abreujat 124/2019-D 
pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona. 
 
En data 25 de juliol de 2019, practicades les actuacions processals procedents, es 
dictà Sentència núm. 206/2019 que resol: “Que debo DESESTIMAR y DESESTIMO 
TOTALMENTE el recurso contencioso administrativo interpuesto por A.A.E. frente a 
la/s resolución/es de la Administración demandada referenciada/s en el fundamento 
de Derecho primero de esta mi resolución, sin espresa condena en costas a la parte 
recurrente.” 
 
La sentència és favorable als interessos municipals. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per resolució d’Alcaldia núm. 4975/2019 de 19 de juny, proposo els 
següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 206/2019, de 
25 de juliol de 2019, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en 
relació al recurs contenciós administratiu 124/2019-D contra la desestimació 
presumpta del recurs de reposició formulat contra la resolució dictada el 15 de gener 
de 2018 pel Regidor Delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i 
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Sostenibilitat, que resol sancionar per la comissió d’una infracció lleu contra 
l’Ordenança general de Residus i Neteja viària per dipositar residus fora d’un 
contenidor. 

 
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 
en el que calgui, procedeixi a la seva execució”. 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

CIM DE DESENVOLUPAMENT URBÀ I ECONÒMIC 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

Servei d’Urbanisme i Patrimoni 

 

9. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ENDERROCS, ANNEX DEL 

PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-13 MARESME-TOLÒ. 

 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Urbanisme, Educació i Formació 
Professional, presenta la proposta següent: 
 

“El 17 de setembre de 2019, la Junta de Compensació del sector 05 Maresme–Toló 
presenta per a la seva aprovació el Projecte d’enderroc i desenrunament d’edifici del 
sector Serveis i edificacions industrials confrontants a Mataró, dels carrers XXXX, per 
un import de 185.671,58 € d’execució material (sense IVA).  
 
La  finca XXX inclou la superfície a segregar del núm. XX del mateix carrer. 
 
Aquest Projecte es presenta per a completar el Projecte d’urbanització del PMU-13 
Maresme–Toló, aprovat inicialment per decret d’alcaldia de 24 de maig de 2019, 
exposat al públic pel termini d’un mes,  mitjançant publicació al BOP de 14 de juny de 
2019, al diari La Vanguardia de 7 de juny de 2019, al tauler d’edictes electrònic i a la 
web municipal. També han estat sol·licitats i evacuats els informes d’organismes 
públics i empreses de subministrament de serveis afectades, d’acord amb l’article 
89.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
El projecte d’urbanització aprovat inicialment, no contempla els enderrocs de les 
construccions incompatibles amb el nou planejament. La promotora del sector i 
propietària majoritària, Spay Development SL, el 10 d’abril de 2019, va sol·licitar 
llicència d’enderroc de les edificacions de la seva propietat, la qual no ha estat  
tramitada a causa que ha de formar part de les obres d’urbanització a càrrec del 
sector. A més havia d’ampliar el Projecte d’enderroc a totes les edificacions afectades 
per les obres d’urbanització d’altres propietaris. 
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El 19 de juliol de 2019, M.R.C. en representació de C.R.O., R.F.R, C.R.O. i T.R.F, 
presenta escrit pel qual sol·licita a l’Ajuntament que no autoritzi l’enderroc de les 
seves propietats de forma anticipada per tal de garantir la seguretat i l’interès públic 
de l’àmbit, que preveu el PMU-13 Maresme-Toló en el règim transitori de la seva 
Normativa urbanística, a la fitxa de l’annex normatiu, apartat e).  
 
El servei tècnic municipal ha informat favorablement el Projecte d’enderroc,si bé, per 
al tràmit de l’aprovació definitiva caldrà donar resposta a les prescripcions següents:  
 
- La informació relativa als enderrocs s’haurà de refondre en un únic document de 

projecte d’urbanització, com un apartat més del mateix, per a l’aprovació 
definitiva.  

- Tant a la descripció de les edificacions a enderrocar de la memòria descriptiva, 
com al plànol 10 de la documentació gràfica, es fa esment a que els soterranis 
existents a la finca 1 es reomplirant amb residus petris transformats en àrids dins 
la pròpia obra. De cara l’aprovació definitiva caldrà corregir aquesta proposta, i no 
es podrà omplir amb residus aquella superfície sobre la qual el projecte 
d’urbanització prevegi la realització de parterres vegetals i la plantació d’arbrat.  
 

En relació a la petició dels diversos propietaris representants per M.R.C., de no 
autoritzar l’Ajuntament l’enderroc avançat de les seves propietats per seguretat i 
interès públic, es pren en consideració no obstant cal advertir que aquesta previsió de 
règim transitori és fins que s’aprovi el Projecte de reparcel·lació i d’urbanització, 
desprès l’execució de les obres depenen  de la Junta de Compensació del sector 05 
Maresme–Toló. 
 
Respecte al Projecte s’observa que la referència cadastral XXX de la finca X, que 
consta en les memòries descriptives i constructives, no es correspon amb els 
magatzems amb entrada pel c. XXX situats dins de l’àmbit del sector,  sinó a una 
entitat de la mateix finca amb front al XXX, d’us comercial. La referència cadastral 
correcta és la XXX. 
 
Pel que fa als informes previstos a l’article 89.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme, 
d’organismes públics i empreses de subministraments de serveis afectats, ja han 
estat demanats amb l’aprovació inicial del Projecte d’urbanització del PMU-13 
Maresme–Toló, però al tractar-se del projecte d’enderroc i desenrunament falta 
sol·licitar informe a l’Agència de Residus de Catalunya. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic; els articles 72, 89.6, 119.2 del Decret Legislatiu 
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 23 i 96 del 
Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 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, proposo els següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’enderroc i desenrunament d’edifici del 
sector Serveis i edificacions industrials confrontants a Mataró, dels carrers XXX, 
promogut per la Junta de Compensació del sector 05 Maresme-Toló, amb les 
prescripcions següent: 
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- Caldrà que abans de l’aprovació definitiva presenti un Text refós del Projecte 
d’urbanització del PMU-13 Maresme–Toló, que inclogui com un apartat el 
Projecte d’enderroc i desenrunament, a fi d’unificar la tramitació dels dos 
projectes.  

- Rectificar el projecte en el sentit que no es podrà omplir amb residus aquella 
superfície sobre la qual el projecte d’urbanització prevegi la realització de 
parterres vegetals i la plantació d’arbrat.  

- Rectificar la referència cadastral de la finca 5 del projecte en les memòries 
descriptives i constructives, els tres últims dígits han de ser “3XQ” enlloc de 
“1BX”,  són entitats del mateix immoble però s’ha de referir als magatzems 
amb entrada al c. XXX i no al local comercial amb entrada al c. XXX 

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en 
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, al 
tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
 
Tercer.- Sol·licitar a l’Agència de Residus de Catalunya, emeti informe en el termini 
d’un mes, d’acord amb l’article 89.6 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Quart.- Notificar-ho a les persones propietàries del sector, als efectes de presentar 
al·legacions en el termini d’un mes des de la recepció de la notificació”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dues de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 
 
   L’Alcalde,    El Secretari General, 
 
   
  David Bote Paz   Manuel Monfort Pastor 
 


