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ACTA NÚM. 3/2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 11 DE FEBRER DE 2019.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, l’onze de febrer de dos mil dinou, a dos quarts de tres de la
tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar
sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor
DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
Núria Moreno Romero
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència
4rt. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde

M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno

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
28/01/2019.

2

DESPATX OFICIAL

1
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CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres
del projecte executiu de la construcció d’una pista polivalent per a usos
esportius i cívics al barri de Cerdanyola, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 760.206,49 euros, IVA no inclòs. (Exp.
3825/2019).

4

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada, del servei de mediació i suport a l’ámbito comunitari de
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
durada inicial del contracte. (Exp. 2166/2019)

5

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres
del projecte executiu per l’adequació de la planta baixa de l’edifici de La Presó
pel seu ús com a Nou Espai de les Arts (Fase1) , per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 268.595,05 euros, IVA no
inclòs. (Exp. 3801/2019)

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

6

Donar-se per assabentats de la Providència del Tribunal Suprem que inadmet
a tràmit el recurs de cassació núm. 5980/2017, interposat per l’Ajuntament en
relació a la Modificació puntual del Pla general de la Illa Fàbregas i de Caralt,
exp. 2019/000001535 (MPG-78 Annex V).

7

Donar-se per assabentats de la Providència del Tribunal Suprem que inadmet
a tràmit el recurs de cassació núm. 5969/2017, interposat per l’Ajuntament en
relació a la Modificació del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental
de Mataró, que afecta a l’article 28 de la Normativa, exp. 2019/000001539
(PE-10 Annex XXVII bis)
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8

Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1052/2018 del TSJC, que
estima el recurs núm. 239/2014 interposat contra la Modificació puntual del
Pla general sector El Sorrall, exp. 2019/000001567 (MPG-74).

9

Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU-04d
per a la implantación del nou CAP Cirera Molins, exp. 2019/000001568 (PMU04d Annex IV).

10

Aprovació inicial de la Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial
d’Equipaments Mataró Nord per a la implantació del nou CAP Cirera Molins,
exp. 2019/000001548 (PE-24 Annex IV).

11

Aprovació inicial de l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica del solar del c.
del Tennis, XX, exp. 2019/000001550 (ED-174).

12

Aprovació inicial de l’Estudi de detall del carrer Altafulla XX, exp.
2019/000001095 (ED-175).

PRECS I PREGUNTES
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 28/01/2019

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

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

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-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 SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE
EXECUTIU DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA POLIVALENT PER A USOS
ESPORTIUS I CÍVICS AL BARRI DE CERDANYOLA, PER UN IMPORT FIXAT
COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 760.206,49
EUROS, IVA NO INCLÒS. (EXP. 3825/2019).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
"1. Per informe de data 24/01/2019, la cap del Servei d’Equipaments Municipals sol·licita
la tramitació de la contractació de les obres del projecte executiu de la construcció d’una
pista polivalent per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 760.206,49 euros, IVA no inclòs,
per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del
contracte és de 912.247,79 euros.
2. Consta a l’expedient:

Informe del secretari general de data 28/01/2019, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.


Informe de l’interventor de Fons de data 28/01/2019 respecte de l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710201/34211D/62200 del pressupost municipal per a
l’exercici 2019.

3. Atès el que disposen els arts. 13, 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. 8832/2017 de 6 d’octubre,
de delegació de 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 de les obres del projecte executiu de la
construcció d’una pista polivalent per a usos esportius i cívics al barri de Cerdanyola, per
un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 760.206,49 euros,
IVA no inclòs, per la durada del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor estimat del
contracte és de 912.247,79 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 simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta
proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir de l’endemà
de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la presentació de
proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 919.849,85€, a càrrec de la partida
710201/34211D/62200 del pressupost municipal 2019 (document comptable A núm.
6701).

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

APROVACIÓ

Unanimitat. (4).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, 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 749.232,06 EUROS, IVA NO INCLÒS, PELS DOS
ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE. (EXP. 2166/2019)

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. Mitjançant informe de data 15/01/2019, la cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania
sol·licita la 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 749.232,06 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 1.648.310,53 euros.

5

Data de publicació: 19/03/2019

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.
 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
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.

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. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de 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 749.232,06 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 1.648.310,53 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 749.232,06 €, més 74.923,20 € en concepte
d’IVA (10%), en total 824.155,26 a càrrec de la partida 820301/231720/22799,
d’acord amb els següents imports i anualitats:
-

Exercici 2019: 274.718,42 € ( Doc. A núm. 4338).
Exercicis 2020-2021: 549.436,34 € (Doc. A_FUT núm. 4337).
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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:

5

Unanimitat. (4).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE
EXECUTIU PER L’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE LA
PRESÓ PEL SEU ÚS COM A NOU ESPAI DE LES ARTS (FASE1), PER UN
IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE
FINS A 268.595,05 EUROS, IVA NO INCLÒS. (EXP. 3801/2019)
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
1. Per informe de data 24/01/2019, la cap del Servei d’Equipaments Municipals
sol·licita la tramitació de la contractació de les obres del projecte executiu per
l’adequació de la planta baixa de l’ edifici de La Presó pel seu ús com a nou Espai de
les Arts (Fase 1) , per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 268.595,05 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor
estimat del contracte és de 322.314,06 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 31 /01/2019, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.
 Informe de l’interventor de Fons de data 01 /02/2019 respecte de l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710202/33613B/63200 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2019.
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3. Atès el que disposen els arts. 13, 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. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de 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 de les obres del projecte executiu per
l’adequació de la planta baixa de l’ edifici de La Presó pel seu ús com a nou Espai de
les Arts (Fase 1), per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 268.595,05 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor
estimat del contracte és de 322.314,06 euros.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació de l ‘obra expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 325.000,00€, a càrrec de la partida
710202/33613B/63200 del pressupost municipal (document comptable A núm. 8464 ).

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

6

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA PROVIDÈNCIA DEL TRIBUNAL

SUPREM QUE INADMET A TRÀMIT EL RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 5980/2017,
INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL PLA GENERAL DE L’ILLA FÀBREGAS I DE CARALT, EXP. 2019/000001535
(MPG-78 ANNEX V).
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La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

El Tribunal Suprem ha dictat Providència el 29 de novembre de 2018, que inadmet a
tràmit el recurs de cassació núm. 5980/2017, interposat per l’Ajuntament contra la
Sentència núm. 456/2017 de 4 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que estima el recurs
contenciós administratiu núm. 169/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del
Maresme, contra la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de 17 de juny
de 2013, per la qual aprova definitivament la Modificació puntual del Pla general
d’Ordenació municipal, relativa a l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt, que declara
nul·la de ple dret.
La Provisió desfavorable als interessos municipals inadmet el recurs per no haver estat
justificada la transcendència de la disposició general anul·lada, pels motius previstos als
articles 88.2.b) i c) i 88.3.c) de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i
referir-se substancialment a qüestions de fets excloses de la cassació, que es limita a
les qüestions de dret, d’acord amb l’article 87 bis.1) de la mateixa llei.
Els motius previstos en els articles esmentats són:




Senti una doctrina sobre aquestes normes que pugui ser greument danyosa per
als interessos generals.
Afecti un gran nombre de situacions, bé en si mateixa o per transcendir del cas
objecte del procés.
Tingui transcendència suficient, per presumir interès cassacional.

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny
de 2015, proposo els següents Acords
1r. Donar-se per assabentats de la Providència del Tribunal Suprem de 29 de
novembre de 2018 que inadmet a tràmit el recurs de cassació núm. 5980/2017,
interposat per l’Ajuntament contra la Sentència núm. 456/2017 de 4 de juliol, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, dictada en recurs núm. 169/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del
Maresme, que declara nul·la de ple dret la Modificació puntual del Pla general
d’Ordenació municipal, relativa a l’ordenació de l’illa Fàbregas i de Caralt.
2n. Comunicar l’acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes
escaients.
Es donen per assabentats
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7

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA PROVIDÈNCIA DEL TRIBUNAL

SUPREM QUE INADMET A TRÀMIT EL RECURS DE CASSACIÓ NÚM. 5969/2017,
INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ DEL PLA
ESPECIAL DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE MATARÓ, QUE
AFECTA A L’ARTICLE 28 DE LA NORMATIVA, EXP. 2019/000001539 (PE-10
ANNEX XXVII BIS).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

“El Tribunal Suprem ha dictat Providència el 29 de novembre de 2018, que inadmet a
tràmit el recurs de cassació núm. 5969/2017, interposat per l’Ajuntament contra la
Sentència núm. 437/2017 de 10 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que estima el recurs
contenciós administratiu núm. 246/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del
Maresme, contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, per la
qual aprova definitivament la Modificació puntual de la Normativa de Pla especial del
Patrimoni Arquitectònic Ambiental que afecta el redactat de l’article 28, declarada
nul·la de ple dret.
La Provisió desfavorable als interessos municipals inadmet el recurs per no haver estat
justificada la transcendència de la disposició general anul·lada, pels motius previstos als
articles 88.2.b) i c) i 88.3.c) de la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, i
referir-se substancialment a qüestions de fets excloses de la cassació, que es limita a
les qüestions de dret, d’acord amb l’article 87 bis.1) de la mateixa llei.
Els motius previstos en els articles esmentats són:




Senti una doctrina sobre aquestes normes que pugui ser greument danyosa per
als interessos generals.
Afecti un gran nombre de situacions, bé en si mateixa o per transcendir del cas
objecte del procés.
Tingui transcendència suficient, per presumir interès cassacional.

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny
de 2015, proposo els següents Acords

1r. Donar-se per assabentats de la Providència del Tribunal Suprem de 29 de
novembre de 2018 que inadmet a tràmit el recurs de cassació núm. 5969/2017,
interposat per l’Ajuntament contra la Sentència núm. 473/2017 de 10 de juliol, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, dictada en recurs núm. 246/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del
Maresme, que declara nul·la de ple dret la Modificació puntual de la Normativa de Pla
especial del Patrimoni Arquitectònic Ambiental que afecta el redactat de l’article 28.
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2n. Comunicar l’acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes
escaients.

Es donen per assabentats

8

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚM. 1052/2018 DEL

TSJC, QUE ESTIMA EL RECURS NÚM. 239/2014 INTERPOSAT CONTRA LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL SECTOR EL SORRALL, EXP.
2019/000001567 (MPG-74).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat Sentència núm.
1052/2018 de 10 de desembre, que estima el recurs contenciós administratiu núm.
239/2014, interposat per Cooperativa Agrícola Litoral SCCL, contra l’aprovació definitiva
de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relativa al sector El
Sorrall (MPPGO en endavant) per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de
31 de juliol de 2014.
La Sentència desfavorable als interessos municipals anul·la la MPPGO, en primer lloc
reprodueix els motius exposats en la seva Sentència núm. 783/2018 de 18 de setembre,
que estima el recurs contenciós administratiu núm. 228/2014, interposat per Bomar 92,
SL contra la mateixa figura de planejament urbanístic, per entendre que cal excloure la
finca d’aquesta de la UA-88 El Sorrall i seguir amb l’expropiació iniciada l’any 2001, cosa
que desequilibra i incompleix els estàndards del planejament recorregut, en ser la
superfície litigiosa destinada a sistemes no menor a una quarta part del total de
sistemes de la UA-88.
I en segon lloc considera injustificats els canvis de classificació, com són el passar de
sòl urbà a sòl no urbanitzable per a obtenir terrenys per a sistemes dins una actuació
sistemàtica sense haver canviat la qualificació dels mateixos, i de sòl urbanitzable a sòl
urbà pel fet d’haver construït el complex esportiu amb xarxes de serveis en una part del
sòl afectat per aquest canvi de classificació.
Contra aquesta Sentència sols es pot interposar recurs de cassació davant el Tribunal
Suprem per infracció de normes estatals o de la Unió Europea rellevants i
determinants en la decisió de la sentència, i necessariament que hagin estat
invocades en el procés o considerades en la sentència. Per ser admès a tràmit el
Tribunal Suprem ha d’estimar que hi ha interès cassacional objectiu per a la formació
de jurisprudència.
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Contra les Sentències del Tribunal Superior de Justícia no hi ha possibilitat
d’interposar recurs de cassació per formació de jurisprudència de normes
autonòmiques, sols està previst per a les sentències dels Jutjats Contenciosos
Administratius, que continguin doctrina que reputi greument danyosa per als
interessos generals, siguin susceptibles d'extensió d'efectes.
No s’observa cap interès cassacional objectiu per formació de jurisprudència de
normativa estatal o de la Unió Europea, que permeti interposar recurs de cassació
davant el Tribunal Suprem.
Per altra banda l’altra Sentència esmentada núm. 783/2018 de 18 de setembre, ha
esdevingut ferma amb la qual cosa l’acte impugnat ja està anul·lat.
Vist l’informe jurídic i els articles 86, 88, 103 i 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny
de 2015, proposo els següents Acords:
1r. Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Secció Tercera, núm. 1052/2018 de 10 de desembre de 2018, que estima el
recurs contenciós administratiu núm. 239/2014, interposat per Coopertiva Agrícola
Litoral SCCL, contra l’aprovació definitiva de la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació municipal relativa al sector El Sorrall, per resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat de 31 de juliol de 2014, i la declara nul·la de ple dret.
2n. Comunicar l’acord al Tribunal i als propietaris del sector El Sorrall, als efectes
escaients.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (4).

APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA DE

MILLORA URBANA PMU-04D PER A LA IMPLANTACIÓN DEL NOU CAP CIRERA
MOLINS, EXP. 2019/000001568 (PMU-04D ANNEX IV).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

El servei tècnic municipal, arran de les necessitats plantejades pel Servei Català de la
Salut de solar per al centre d’atenció primària Cirera Molins, ha redactat la
Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU-04d per a la implantació del nou
CAP Cirera Molins.
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L’actual edifici, construït als anys 90, a la rda. Frederic Mistral, entre la ctra. de Cirera
i la Riera de Cirera, no compleix les noves directrius estàndards en el disseny dels
espais per a poder atendre la població. El Servei Català de la Salut ha analitzat les
possibilitats d’adequació però l’arquitectura de l’edifici no ho fa aconsellable, tindria
un cost molt elevat i arrossegaria mancances funcionals importants, per això proposa
construir un nou CAP proper a les instal·lacions actuals que permeti donar una
resposta eficient a les necessitats actuals del municipi.
El nou CAP es situa part en sòl reservat per a la seva ampliació i part (500m2) a
l’àmbit en contacte del sector de planejament urbanístic en desenvolupament de
Riera de Cirera–Rocafonda, per això es tramita simultàniament la modificació de la
fitxa 48 del Pla especial d’Equipaments Mataró Nord, que tenen per finalitat establir
les condicions d’ordenació per a la implantació del nou centre.
Les modificacions plantejades en el PMU-04d, en resum són:
-

La creació i ordenació de la clau Esa per a la implantació del nou CAP Cirera–
Molins
La creació de la clau V/E, que permet la coexistència de parc públic i ús
d’equipament en el nivell inferior
L’ajust de les superfícies de sistema V/Ca, E i de la subzona 6b26, amb un lleu
augment en la superfície final de sistemes de sòl públic
El manteniment del sostre assignat a l’illa terciària al sud est de l’àmbit, la
subzona 6b26, i un lleu ajust de les condicions d’edificació per adaptar-les als
nous límits de la qualificació de sòl.

Vist l’informe jurídic; els articles70.1.a), 85, 96 i 98 del Decret Legislatiu 1/2010, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 90.3, 91 i 100 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 3 de juliol de 2015 l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment de la Modificació puntual del Pla de millora urbana PMU04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins.
Segon.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de la seva
competència sectorial.
Tercer.- 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.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes
escaients.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).
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APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA FITXA 48 DEL PLA

ESPECIAL D’EQUIPAMENTS MATARÓ NORD PER A LA IMPLANTACIÓ DEL
NOU CAP CIRERA MOLINS, EXP. 2019/000001548 (PE-24 ANNEX IV).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

El servei tècnic municipal, arran de les necessitats plantejades pel Servei Català de la
Salut de solar per al centre d’atenció primària Cirera Molins, ha redactat la
Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial d’equipaments Mataró Nords per a la
implantació del nou CAP Cirera Molins.
El CAP existent de Cirera Molins està regulat a la fitxa 49 del Pla Especial
d’Equipaments Mataró Nord (PE-24), aprovat definitivament el 26 de maig de 1999. A
la fitxa 48 del mateix PE hi ha la previsió d’un espai per a una futura ampliació del
CAP en una parcel·la de titularitat municipal, contigua a la del centre actual i
delimitada, per les altres tres cares, per la Ronda Federi Mistral, la Carretera de
Cirera i l’àmbit Cirera 1 del sector “Riera de Cirera / Rocafonda”.
L’actual edifici, construït als anys 90 no compleix les noves directrius estàndards en el
disseny dels espais per a poder atendre la població. El Servei Català de la Salut ha
analitzat les possibilitats d’adequació però l’arquitectura de l’edifici no ho fa
aconsellable, tindria un cost molt elevat i arrossegaria mancances funcionals
importants, per això proposa construir un nou CAP proper a les instal·lacions actuals
que permeti donar una resposta eficient a les necessitats actuals del municipi.
El nou CAP es situa part en sòl reservat per a la seva ampliació i part (500 m2) a
l’àmbit en contacte del sector de planejament urbanístic en desenvolupament de
Riera de Cirera–Rocafonda, per això es tramita simultàniament la modificació puntual
del Pla de millora urbana PMU-04d per a la implantació del nou CAP Cirera Molins,
que tenen per finalitat establir les condicions d’ordenació per a la implantació del nou
centre.
Els canvis en la fitxa normativa 48 del PE-24 consisteixen en:
-

Ajustar l’ocupació de la parcel·la, els gàlibs el nombre de plantes.
Canviar la consideració de reserva de sòl per a l’ampliació del CAP actual, per a
esdevenir l’espai destinat a la implantació del nou edifici del CAP Cirera–Molins.
Vincular el seu desenvolupament a la superfície Esa definida a l’àmbit contigu
Cirera 1, del sector Riera de Cirera–Rocafonda.

Vist l’informe jurídic i els articles 85 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 3 de juliol de 2015
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS
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Primer.- Aprovar inicialment la Modificació de la Fitxa 48 del Pla especial
d’equipaments Mataró Nords per a la implantació del nou CAP Cirera Molins.
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 els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva
competència sectorial.
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes
escaients

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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APROVACIÓ

Unanimitat. (4).

INICIAL

DE

L’ESTUDI

DE

DETALL

D’ORDENACIÓ

VOLUMÈTRICA DEL SOLAR DEL C. DEL TENNIS, XX, EXP. 2019/000001550 (ED174).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

“El 15 d’octubre de 2018, Gestions Patrimonials del Maresme SL, presenta l’Estudi de
detall d’ordenació volumètrica de la parcel·la situada al c. del Tennis, XX, per a la
seva aprovació.
L’Estudi de detall té per objecte establir els paràmetres bàsics vinculats a l’ús actual
de centre geriàtric, que permeti l’ampliació gradual de l’edifici existent o el seu
enderroc per fer-ne un de nou, exigit a l’article 97 i 319 bis de les Normes
Urbanístiques del Pla general, que obliga la seva tramitació, previ a la concessió de
llicència, de la totalitat de la subzona, quan es pretengui augmentar l’edifici existent
dins dels paràmetres permesos, que garanteixi una bona imatge arquitectònica.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement, per complir la normativa
urbanística i els estàndards de representació gràfica.
Vist l’informe jurídic; els articles esmentats; la Disposició Transitòria Onzena
del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i
els articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels
textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, proposo a la Junta de
Govern Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de
data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS
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Primer.- Aprovar inicialment l’Estudi de detall d’ordenació volumètrica de la parcel·la
situada al c. del Tennis, XX destinada actualment a centre geriàtric, presentat i
promogut per Gestions Patrimonials del Maresme SL.
Segon.- Obrir un període d’informació pública de quinze dies prèvia publicació
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai
web municipal.
Tercer.- Notificar-ho a les persones que resultin interessades a l’expedient”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12

APROVACIÓ

Unanimitat. (4).

INICIAL

DE

L’ESTUDI

DE

DETALL

DEL

CARRER

ALTAFULLA XX, EXP. 2019/000001095 (ED-175).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

“El 8 de gener de 2019, Simó&Parada SL ha presentat l’Estudi de detall del carrer
Altafulla, XX, per a la seva aprovació.
L’Estudi de detall té per objecte modificar la profunditat edificable en motiu de
l’agrupació de les dues parcel·les del c. Altafulla, en cantonada amb el c. Tetuan, per
disposició de l’article 97, apartats 3 i 4, de les Normes urbanístiques del Pla general
d’ordenació, que requereix la seva tramitació a fi de regular la nova edificabilitat
reconeguda per la modificació de l’estructura de la propietat en les parcel·les situades
en cantonada, resultat d’una agrupació de parcel·les, entre d’altres.
El fet de que resulti un únic solar que agrupi les dues parcel·les, permet la modificació
de la profunditat edificable que fixa el Pla general d’ordenació fins arribar els 16
metres a aquella part que pertany al solar del número 62.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement, per estar justificada la proposta
de l’Estudi de detall.
Vist l’informe jurídic; els articles esmentats; la Disposició Transitòria Onzena del
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els
articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels textos
legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, proposo a la Junta de Govern
Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3
de juliol de 2015, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS
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Primer.- Aprovar inicialment l’Estudi de detall del carrer Altafulla, XX, presentat i
promogut per Simó&Parada SL.
Segon.- Obrir un període d’informació pública de quinze dies prèvia publicació
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai
web municipal.
Tercer.- Notificar-ho a les persones que resultin interessades a l’expedient.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda, el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.

L’Alcalde
David Bote Paz

El Secretari
Manuel Monfort Pastor
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