ACTA NÚM. 21/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 13 D’OCTUBRE DE 2014.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el tretze d’octubre de dos mil catorze, 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 JOAN MORA I BOSCH, Alcalde - president
Hi concorren:
En Joan Mora i Bosch
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidora
Regidor

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

Excusa la seva assistència el senyor Miquel Rey i Castilla, Regidor

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
setembre de 2014

29 de

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la

1

contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de control integrat de plagues urbanes en el municipi de Mataró, mitjançant
tècniques de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD).
4

Adjudicació del servei de manteniment de solars municipals.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera
de treballadors/es socials, grup A2, mitjançant concurs de mèrit amb proves.

6

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera
d’educadors/es socials, grup A2, mitjançant concurs de mèrit amb proves.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

7

Aprovació inicial del Pla especial “Sant Ramon” (Les Magnòlies) per la reforma d’un
habitatge rural.
-Via pública-

8

Donar compte de la Sentència núm. 198/2014, de 27 de juny de 2014, del Jutjat
Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en recurs contenciós administratiu
131/2013-BR contra resolució de 5 de març de 2012.
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 29 de setembre de
2014

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

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

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI DE CONTROL INTEGRAT DE PLAGUES URBANES EN EL MUNICIPI DE
MATARÓ, MITJANÇANT TÈCNIQUES DE DESINFECCIÓ, DESINSECTACIÓ I
DESRATITZACIÓ (DDD).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per informe del cap del Servei de Família, es sol·licita la tramitació de la contractació
del servei de control integrat de plagues urbanes en el municipi de Mataró, mitjançant
tècniques de desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) per un import fixat com
a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 128.495,82 euros, iva exclòs, pels
dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del
contracte és de 282.690,80 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 03/10/2014, 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 03/10/2014 respecte a la previsió
d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a la partida 600202/313110/22799 dels pressuposts
municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 a 201617.
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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. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de control integrat de plagues
urbanes en el municipi de Mataró, mitjançant tècniques de desinfecció, desinsectació
i desratització (DDD), per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 128.495,82 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions previstes als plecs, el valor estimat del
contracte és de 282.690,80 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 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 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Atendre la despesa de fins a 128.495,82 euros, més 26.984,12 euros en
concepte

d’IVA

,

en

total

155.479,94

euros,

a

càrrec

de

la

partida

600202/313110/22799, dels pressupostos municipals que s’aprovin pels exercicis
2015 a 2017 (op. APOS núm. 90055)
Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida
4

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 a 2017, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ

DEL

SERVEI

DE

MANTENIMENT

DE

SOLARS

MUNICIPALS.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de juliol de 2014 es va iniciar el
procediment

de

contractació,

mitjançant

procediment

obert,

del

servei

de

manteniment de solars municipals, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 33.057,86 euros, IVA no inclòs.
Mitjançant informe de data 10/09/2014, el Cap de la Secció de Jardineria del Servei
de Manteniment ha valorat les ofertes econòmiques presentades, tot quedant
classificada en primer lloc l’empresa “Jarque Serveis i Construccions 2009, SL”
(s’adjunta al present acord còpia de l’informe).
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 400103/155150/21001 del pressupost municipal aprovat per
a la present anualitat 2014 i del pressupost que s’aprovi pel 2015 i 2016.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de 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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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.- Adjudicar la contractació del servei de manteniment de solars municipals a
favor de l’empresa “Jarque Serveis i Construccions 2009, SL”, en els termes que
consten en la seva oferta i, concretament, amb les següents condicions:
• Preu m2 de neteja de solars: 0,0682.-€ + 10% d’IVA
• Preu m2 d’estassada manual de vegetació herbàcia: 0,1013.-€ + 21% d’IVA
• Preu m2 d’estassada de canyís i llenyoses: 0,2172.-€ + 21% d’IVA
• Preu m2 d’estassada amb tractor de vegetació herbàcia i canyís: 0,0536.-€ +
21% d’IVA
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Jarque Serveis i
Construccions 2009, SL”, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar del següent a
aquell en què hagi rebut el requeriment, presenti:
a) la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) la documentació justificativa d’haver constituït una garantia per import de 1.652,89
€, equivalent a un 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA.
c) la documentació acreditativa del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels
Minusvàlids (LISMI) 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.
Tercer.- Requerir l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 15 dies a comptar
des de l’endemà de la notificació del present acord, procedeixi a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
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Quart.- Notificar la present adjudicació al licitador i publicar-la en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa Jarque Serveis i Construccions 2009, SL
l’import de 33.057,83 €, més 6.942,15 € en concepte d’IVA, en total 39.999,98 €, a
càrrec de la partida 400103/155150/21001 amb els següents imports i anualitats:
Any 2014: 4.999,99 € (op. D núm. 82902)
Any 2015 i 2016: 34.999,99 € (op. ADPOS núm. 82903)
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2015 i
2016.
Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import
de l’adjudicació, aprovar la relació comptable A/ núm. 82900, per import total de
5.833,34 € i APOS/ núm. 82904 per import de 29.166,67 €.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
5

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TREBALLADORS/ES SOCIALS, GRUP
A2, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRIT AMB PROVES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions
de treballadors/es socials, grup A2.
7

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats
locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO:
Primer.- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que regularan,
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de treballadors/es socials, grup
A2.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (7).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA D’EDUCADORS/ES SOCIALS, GRUP A2,
MITJANÇANT CONCURS DE MÈRIT AMB PROVES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions
d’educadors/es socials, grup A2.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de
30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats
locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO:
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Primer.- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que regularan,
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera d’educadors/es socials, grup A2.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge7

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL “SANT RAMON” (LES

MAGNÒLIES) PER LA REFORMA D’UN HABITATGE RURAL.
La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidor delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“A.B., el 31 de juliol de 2014, ha presentat per a la seva aprovació el Pla especial
d’ordenació masia Sant Ramon (Les Magnolies), situada al xxx, 6, en sòl no
urbanitzable.
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La masia està inclosa en el Pla especial de masies i cases rurals, en tràmit, i d’acord
amb la fitxa aprovada inicialment per la Junta de Govern Local de 2 de juny de 2014,
es tracta d’un conjunt edificat anterior a l’any 1950, amb bona implantació en el
terreny, construït amb materials i colors adequats al entorn i amb espais exteriors
agradables ben integrats a l’entorn i amb vegetació rellevant a conserva i mantenir.
L’objecte del Pla especial és la reforma de l’habitatge unifamiliar aïllat existent a la
finca, sense ampliacions. Els valors de l’edificació estan relacionats amb els valors
ambientals i paisatgístics, així com l’antiguitat de l’edificació.
L’accés es realitza per un camí veïnal de sauló en bon estat i sense cap servitud de
pas, que connecta amb la ctra. de Mataró a Sant Andreu de Llavaneres, BV-5031 pk
8,8.
La intervenció que es proposa a l’edificació i entorn és:
-

Adequar l’habitatge als paràmetres actuals d’habitabilitat.

-

Substituir els elements estructurals de fusta afectats per insectes xilòfags, sense
modificar la volumetria actual.

-

La construcció de pati anglès per il·luminar i ventilar el rebost de la planta
soterrani

-

La modificació dels accessos des del camí amb una segona entrada per a
permetre la utilització com a garatge del soterrani existent, amb creació de noves
obertures per a ventilar i il·luminar.

-

El desplaçament de la piscina.

-

Actuacions d’enjardinament.

La proposta d’ordenació del sòl de la finca consisteix en:
-

Mantenir la finca com espai obert de transició entre l’espai agrícola i l’espai
eminentment forestal. Recuperar una part de la finca com a espai de correu, vinya
si és possible o bé regadiu, combinat amb arbres fruiters, i en una altra part
mantenir i gestionar el bosc actual.

-

Tractar els espais entorn l’edificació amb explanades mirador trepitjables.
Adequar-les amb vegetació autòctona per a crear un jardí de caràcter mediterrani.
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-

Restaurar l’emplaçament d’una antiga pista per a espai de lleure i esport, amb
recuperació de l’espai amb ferm de sauló permeable.

La finca està en zona forestal, clau 8-c, d’acord amb el Pla general d’ordenació i
afectada pel Pla director urbanístic del sistema costaner.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement tenint en compte que caldrà
completar i considerar els següents aspectes abans de l’aprovació provisional:
-

Caldrà minimitzar la dimensió del pati anglès de la façana posterior.

-

Definir detalladament el sistema de depuració d’aigües residuals amb tot el cicle
d’aigua complet.

Vist els tècnic i jurídic i els articles 48, 49, 67, 85 i DT 15a del Decret Legislatiu
1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 23 del Decret
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo a la Junta
de Govern Local l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial d’ordenació masia Sant Ramon (Les
Magnolies), promogut per A.B., situada al xxx, 6, en sòl no urbanitzable, condicionat a
que modifiqui els següents aspectes:
a) Minimitzi la dimensió del pati anglès de la façana posterior.
b) Defineixi detalladament el sistema de depuració d’aigües residuals amb tot el
cicle d’aigua complet.
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 i als
taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal.
Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva
competència sectorial.
Quart.-. Notificar-ho a les persones que resultin interessades a l’expedient.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Via pública8

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 198/2014, DE 27 DE JUNY DE

2014, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 14 DE BARCELONA, EN
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 131/2013-BR CONTRA RESOLUCIÓ DE
5 DE MARÇ DE 2012.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“En data 5 de març de 2012, la Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, resol desestimar les al·legacions formulades per M.Z.F.A. i imposar-li
una sanció de 300,- € per la comissió d’una infracció en matèria de Civisme, en
l’expedient 747/11.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 131/2013-BR pel
Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona.
En data 27 de juny de 2014, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 19/06/2014, es dictà sentència núm. 198/2014 resolent-se:
“Declarar, de conformidad con el apartado e) del artículo 69 de la Ley de esta
Jurisdicción, la inadmisibilidad del recurso por haberse presentado fuera del plazo
establecido. Sin costas”.
A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
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disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 198/2014, de
27 de juny de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 131/2013-BR contra la resolució de data 5
de març de 2012.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució.”

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.
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