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ACTA NÚM.  1/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC L’11  DE  GENER  DE  2016. 

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

 

A la ciutat de Mataró, l’onze de gener de dos mil setze, essent  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           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 
 

Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, 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  21 de 
desembre de 2015 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació del subministrament de vestuari per a la Policia Local, mitjançant 
procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 
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4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació del servei de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions elèctriques de 
suport als actes al carrer organitzats, o en què col·labora l’Ajuntament, mitjançant 
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
5 Donar compliment a la Sentència 347/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

2, que estima en part el recurs ordinari núm. 537/2012, interposat contra l’acord de 
suspensió tramitació projectes de gestió urbanística en l’àmbit del Pla parcial El 
Sorrall i la inadmissibilitat en aquest procediment de petició desocupació finca i 
indemnització. 

 
 
 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  21 de desembre 

de 2015. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

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

 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
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TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL 

SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER A LA POLICIA LOCAL, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 01/12/2015, l’intendent major, cap de la Policia Local, 

proposa  la tramitació de la contractació del subministrament de vestuari per la Policia 

Local de l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 136.876,96 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 

inicial, i dividit en 2 Lots: Lot 1.- Vestuari ordinari d’estiu, hivern i complements (any 

2016 i 2017) per import de 85.721,04 euros, IVA no inclòs i Lot 2.- Calçats i guants 

(any 2016 i 2017), per import de 51.155,92 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per tres anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 

la clàusula vint-i-tresena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 

301.129,31 euros. 

 
Consta a l’expedient: 

 
Informe del secretari de data 16/12/2015, 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 16/12/2015 respecte a l’existència de crèdit 

adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a 

la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 

2015, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin  pels 

exercicis 2016 i 2017.   

 

Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 
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En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de 

juny, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de vestuari per la 

Policia Local de l’Ajuntament de Mataró per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 136.876,96 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 

durada inicial, i dividit en 2 Lots: Lot 1.- Vestuari ordinari d’estiu, hivern i complements 

(any 2016 i 2017) per import de 85.721,04 euros, IVA no inclòs i Lot 2.- Calçats i 

guants (any 2016 i 2017), per import de 51.155,92 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per tres anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 

la clàusula vint-i-tresena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 

301.129,31 euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs 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 la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de 

la remissió de l’anunci al DOUE. 

 

Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 136.876,96 euros, més 28.744,16 euros en 

concepte d’IVA, en total 165.621,12 euros, IVA inclòs, a càrrec a la partida 

700400/132240/22104 dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017, 

desglossat de la manera següent:  

 

• 61.898,66 €,  IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 137658).  

• 103.722,46 €, IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 139372). 

 

D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes d’aquesta 

contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents partides 
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dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017, a fi de poder atendre 

les obligacions que meriti aquesta contractació.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE 

SUPORT ALS ACTES AL CARRER ORGANITZATS, O EN QUÈ COL·LABORA 

L’AJUNTAMENT, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A 

REGULACIÓ HARMONITZADA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“L’Ajuntament fa una sèrie d’actes que requereixen els serveis de muntatge 

d’instal·lacions elèctriques consistents en l’aportació del material i el personal 

d’assistència necessària per a la seva correcte execució i donada la impossibilitat de 

realitzar-los directament per no disposar de mitjans propis, és necessaris contractar-

los. 

 

L'any 2012, la Direcció de Cultura va signar el vigent contracte pels serveis de 

muntatge i desmuntatge de les instal·lacions elèctriques que finalitzava inicialment el 

7 d’abril de 2014, que va ser prorrogat primer fins el 8 d’abril de 2015 i posteriorment 

fins el 8 d’abril de 2016.  

 

Aquest contracte ja no es pot tornar a prorrogar, per tant, cal aprovar uns plecs 

tècnics i administratius nous, el que permetrà unificar aquest contracte amb la resta 

de departaments de l’Ajuntament que requereixen serveis similars per la realització 
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de les seves activitats, com són la Direcció de Cultura, la Direcció d’Ensenyament, el 

Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania i el Servei de Promoció, 

Ciutat i Comerç. 

 

A tal efecte, els diferents departaments de l’Ajuntament afectats han presentat la 

corresponent proposta de tramitació de la contractació.  

 

Així, mitjançant informe de data 11/12/2015, la directora de Cultura proposa la 

tramitació de la contractació del servei de muntatge i desmuntatge de les instal·lacions 

elèctriques de suport als actes al carrer organitzats, o en què col·labora l’Ajuntament, 

per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 101.944,16 

euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

Mitjançant informe de data 11/12/2015, el director d’Ensenyament proposa la 

tramitació de la contractació del servei esmentat, per un import fixat com a màxim per 

a l’adjudicació del contracte de fins a 5.152,90 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 

durada inicial. 

 

Mitjançant informe de data 11/12/2015, el cap de Servei de Projectes Transversals, 

Participació i Ciutadania proposa la tramitació de la contractació del servei esmentat, 

per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.498,35 

euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

I finalment, mitjançant informe de data 16/12/2015, el cap del Servei de Promoció, 

Ciutat i Comerç, proposa la tramitació de la contractació del servei esmentat, per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 32.168,54 euros, 

IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

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 

la clàusula dinovena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 

262.862,63 euros. No obstant, aquesta contractació no està subjecte a regulació 

harmonitzada, en tractar-se d’un contracte de serveis no comprès en les categories 1 

a 16 de l'Annex II del TRLCSP. 
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Consta a l’expedient: 
 
• Informe del secretari de data 21/12/2015, 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 21/12/2015 respecte de la previsió de la 

seva existència en el pressupostos que s’aprovin  pels exercicis 2016, 2017 i 
2018.   

 

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de 

juny, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de muntatge i desmuntatge de 

les instal·lacions elèctriques de suport als actes al carrer organitzats, o en què 

col·labora l’Ajuntament, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 139.342,13 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

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 

la clàusula dinovena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 

262.862,63 euros. No obstant, aquesta contractació no està subjecte a regulació 

harmonitzada, en tractar-se d’un contracte de serveis no comprès en les categories 1 

a 16 de l'Annex II del TRLCSP. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules 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. 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 
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de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 163.569,78 euros, IVA inclòs, a càrrec de les 

corresponents partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016, 2017 i 

2018, desglossat de la manera següent:  

 
• Direcció de Cultura: 123.353,24 €, IVA inclòs (relació comptable APOS núm. 

5958).  
• Direcció d’Ensenyament: 6.235,00 €, IVA inclòs (relació comptable APOS núm. 

5946). 
• Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania: 1.813,00 €, IVA inclòs 

(operació 
comptable APOS núm. 1433559). 

• Servei de Promoció, Ciutat i Comerç: 32.168,54 €, IVA inclòs, distribuït de la 
manera següent: 

o 2.272,38 €, IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 144538). 
o 626,66 €, IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 144557). 
o 4.813,38 €, IVA inclòs (operació comptable APOS 144567). 
o 480,00 €, IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 144568). 
o 10.320,00 €, IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 144570). 
o 2.677,68 €, IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 144586). 
o 9.325,54 €, IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 144616). 
o 1.652,90 €, IVA inclòs (operació comptable APOS núm. 144617). 

 
 
D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes d’aquesta 

contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents partides 

dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016, 2017 i 2018, a fi de poder 

atendre les obligacions que meriti aquesta contractació.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

 
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

5 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 347/2015 DEL JUTJAT 
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CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2, QUE ESTIMA EN PART EL RECURS 

ORDINARI NÚM. 537/2012, INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE SUSPENSIÓ 

TRAMITACIÓ PROJECTES DE GESTIÓ URBANÍSTICA EN L’ÀMBIT DEL PLA 

PARCIAL EL SORRALL I LA INADMISSIBILITAT EN AQUEST PROCEDIMENT DE 

PETICIÓ DESOCUPACIÓ FINCA I INDEMNITZACIÓ. 

 

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i 

Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, el 30 de novembre de 2015, ha 

dictat la Sentència núm. 347/2015 que estima en part el recurs ordinari núm. 537/2012-

S, interposat per Cooperativa Agrícola Litoral SCCL, contra l’acord del Ple de 

l’Ajuntament de 4 d’octubre de 2012, pel qual es desestimava el recurs de reposició 

interposat contra la suspensió de la tramitació de qualsevol projecte de gestió 

urbanística en l’àmbit del Pla parcial El Sorrall, i es declarava la inadmissibilitat de la 

petició de desocupació de la finca de l’actora i la fixació d’una indemnització de danys i 

perjudicis, formulada en el mateix recurs de reposició; sense imposició de costes 

processals. 

 

La Sentència confirma la legalitat de la suspensió de la tramitació de qualsevol projecte 

de gestió urbanística, d’acord amb les facultats de l’article 73 del Text refós de la Llei 

d'urbanisme, que permet a l’òrgan competent de l’aprovació inicial de figures de 

planejament, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o  la reforma, a suspendre la 

tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i 

d’urbanització, com també suspendre l’atorgament de determinades llicències i 

autoritzacions.  

 

Pel que fa a la inadmissibilitat de la sol·licitud de desocupació de la finca propietat de la 

recurrent i d’indemnització per danys i perjudicis, la Sentència resol que calia decidir 

totes les qüestions plantejades d’acord amb l’article 89 de la Llei 30/1992 de Règim 

jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, encara 

que les pretensions excedissin del contingut d’un recurs de reposició contra la 

suspensió de la tramitació d’instruments de planejament i gestió urbanística, o bé 

considerar-ho com sol·licitud a efectes d’iniciar un nou procediment. 
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Continua la Sentència que no per això ha d’estimar-se en via judicial la pretensió de 

desallotjament ni de pagament d’indemnització per danys i perjudicis. L’informe pericial 

aportat per la part actora està mancat d’imparcialitat, desprès d’analitzar-lo i de les 

respostes del tècnic a les preguntes que se li han formulat en període de prova, conclou 

la Sentència que no ha acreditat que la finca estigui ocupada en l’actualitat, ni que ho 

hagués estat l’any 1994 (únicament informa en base a les manifestacions rebudes de 

l’actora), a més reconeix que l’Ajuntament va sol·licitar a la part actora autorització per 

l’ocupació de la finca l’any 2001, sense que aquesta sol·licités indemnització fins la 

suspensió impugnada, ni assumís cap despesa per obra d’urbanització de la zona. 

 

En conseqüència l’únic punt en desacord amb la Sentència és procedimental, no de 

fons, la qüestió es centra si era escaient o no resoldre la sol·licitud de desocupació 

dels terrenys i reconeixement del dret a rebre indemnització en el recurs de reposició 

interposat contra la suspensió de tramitació d’instruments de gestió urbanística, cosa 

que té escassa afectació als interessos municipals i fa innecessari interposar recurs 

d’apel·lació. 

 

Vist l’informe jurídic; els articles 81 i 104 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 

Administrativa, i l’article 89 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions 

públiques i del procediment administratiu comú, 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.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 347/2015 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 30 de novembre de 2015, que estima 

en part el recurs ordinari núm. 537/2012, interposat per la Cooperativa Agrícola Litoral 

SCCL, en el sentit de confirmar la legalitat de la suspensió de la tramitació de qualsevol 

projecte de gestió urbanística en l’àmbit del Pla parcial El Sorrall, i anul·lar la declaració 

d’inadmissibilitat en el mateix procediment de la petició de desocupació de la finca de 

l’actora i de reconeixement a ser indemnitzada. 

 

Segon.- Executar la Sentència en els seus termes i efectuar els tràmits necessaris fins 

la resolució de la petició de Cooperativa Agrícola Litoral SCCL en relació a la presumpta 

ocupació municipal de la seva finca.  
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Tercer.- Comunicar els anteriors acords al Jutjat als efectes escaients. “ 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

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. 

 




