ACTA NÚM. 8/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 14 D’ABRIL DE 2014.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el catorze d’abril de dos mil catorze, essent dos quarts de dues
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
En Miquel Rey i Castilla
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
Regidor
Regidora
Regidor

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 31 de març de
2014

2

DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3

Extinció del dret de superfície sobre la finca de la plaça dels Bous, 3-5 de Mataró.

1

-Servei d’Ingressos4

Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona,
en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu 628/2011 interposat per
VODAFONE ESPAÑA, SA contra la liquidació de la taxa per l'aprofitament especial
del domini públic (empreses de telefonia mòbil) de l'exercici 2011.

5

Donar compliment a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en
virtut de la qual s'estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm.
552/2010, interposat per CAIXABANK, SA contra la inclusió de 16 oficines en diversos
epígrafs de la matrícula de l'IAE per als exercicis 1995 i 1996.
-Servei de Compres i Contractacions-

6

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de treballs de paleta a la via pública.

7

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material d’obra.

8

Adjudicació del servei de gestió i dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

9

Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2014 per a la cobertura de les places
que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral.
SECRETARIA GENERAL

10

Donar-se per assabentada de la Sentència numero 186/2013, de data 25 d’octubre,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona, que desestima el
Recurs Ordinari número 757/2009, interposat contra el decret numero 7090/2009,
d’1de setembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que resolt desestimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient:
AGC33/2008).
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Servei d’Equipaments Municipals-

11

Aprovació inicial del Projecte executiu d’instal·lació de gespa artificial al Camp
Municipal de Futbol de Vista Alegre-Molins
-Servei d’Espais Públics-

12

Aprovació inicial del Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via
pública. Any 2014.
PRECS I PREGUNTES

2

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

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 31 de març de
2014.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

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

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3

EXTINCIÓ DEL DRET DE SUPERFÍCIE SOBRE LA FINCA DE LA PLAÇA

DELS BOUS, 3-5 DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“L’Ajuntament de Mataró és propietari de la finca que afronta amb la Plaça dels Bous,
3-5, inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Mataró, número de Finca 7385,
(abans 41.117), Tom 3.156, Llibre 139, Foli 208. Sobre aquesta finca hi ha un dret de
superfície a favor de la Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució
Psíquica.

3

Aquesta finca procedeix de l’agrupació de les finques següents:
1.

Finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró, Tom 2.148, Llibre 776
de Mataró, Foli 109 Finca núm. 38.319.

2.

Finca inscrita en el Registre de la Propietat de Mataró, Tom 220, Llibre 56 de
Mataró, Foli 199, Finca núm. 2.131.

En virtut dels acords de Ple 05/4/1971 i de 08/05/1978 es va constituir un dret de
superfície sobre les finques descrites a favor de Patronato Pro-Recuperación de
Subnormales de Mataró amb una durada de 30 anys. Aquest dret de superfície es va
cedir per escriptura de 20/05/1995 a favor de la Fundació Privada del Maresme Pro
Persones amb Disminució Psíquica.
La durada es va prorrogar 10 anys més per la primera finca descrita i per dos anys
més en el cas de la segona. D’acord amb les dades que consten a l’expedient, el dret
de superfície de la finca 38.319 fineix el 17/10/2011 i el de la finca núm. 2.131 fineix
el 7/05/2010.
Per altra banda, l’1 de setembre de 2011 l’Ajuntament de Mataró i la Fundació
Privada del Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica van subscriure el
conveni mitjançant el qual s’atorga a aquesta fundació una llicència d’ús privatiu
sobre la finca municipal qualificada l’equipament, al carrer Pagesia, 19 (Vallveric). A
l’hora es va convenir que, l’espai que actualment ocupa a l’edifici de la plaça dels
Bous, revertirà directament a l’Ajuntament un cop aquesta es traslladi al nou edifici de
Vallveric, atesa la finalització del període de vigència del dret de superfície que la
Fundació Maresme ostentava sobre l’edifici de la plaça dels Bous.
Consta a l’expedient l’informe jurídic sobre la procedència de la finca, la constitució
del dret de superfície i el seu venciment. Igualment consta a l’expedient l’informe
tècnic de valoració de la finca per import de 1.329.921,66€. Pel què fa a aquest
últim, se n’ha adjuntat un de posterior, amb motiu de la revisió cadastral operada l’any
2012 que valora la finca en 812.805,50 €.
La referència cadastral és 3893701DF5939S0001ZK.
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Arribada l’extinció del dret de superfície pel transcurs del temps, l’Ajuntament com a
propietari del sòl fa seva la propietat d’allò edificat a la finca, sense que aquest hagi
de satisfer cap indemnització. Igualment, l’extinció pel venciment del temps de durada
comporta la de tota mena de drets real o personals imposats pel superficiari. S’ha de
formalitzar en escriptura pública i s’ha d’inscriure al Registre de la Propietat, essent
oposable a tercers des de la inscripció.
Resulta d’aplicació l’article 162 del Decret legislatiu 1/2005, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya; la Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre
cinquè del Codi civil de Catalunya, sempre dins del marc del dret comú previst a
l’article 16 del Reglament Hipotecari.
En tot allò no regulat a les esmentades disposicions serà d'aplicació el Decret
336/1988, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens
locals, Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, disposicions amb caràcter bàsic de la Llei 33/2003, de 3
de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques i resta de normativa
local i estatal d'aplicació.
En quan la competència, resulta d’aplicació la disposició addicional segona del Real
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei de Contractes del Sector Públic i el Decret d’alcaldia 4282/2011, de 14 de juny
en quan a les delegacions efectuades a la Junta de Govern.
En virtut de les competències delegades per moció d’Alcaldia de 14 de juny de 2011,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord:
Primer.- Declarar l’extinció, per expiració del termini, del dret real de superfície
constituït sobre la finca que afronta amb la Plaça dels Bous, 3-5, inscrita al Registre
de la Propietat núm. 2 de Mataró, número de Finca 7385, (abans 41.117), Tom
3.156, Llibre 139, Foli 208, operant la reversió de l’edifici construït sobre la referida
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.
Segon.- Autoritzar al Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, per tal
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que signi la corresponent escriptura pública, així com qualsevol altre documentació
necessària per a la formalització, perfeccionament i execució d’aquest acord.
Tercer.- Requerir al legal representant de la Fundació Privada del Maresme Pro
Persones amb Disminució Psíquica que comparegui el dia i a l’hora que s’indiqui per
a la formalització del corresponent document.
Quart.- Sol·licitar al Sr. Registrador del Registre de la Propietat competent la
inscripció de les exposades operacions hipotecàries.
Cinquè.- Rectificar l’inventari de béns municipals, en la propera modificació que
tingui lloc, per tal d’incloure les operacions del present acord.
Sisè.- Notificar la present resolució a la Fundació El Maresmes Pro Persones amb
Disminució Psíquica, a l’Àrea de Serveis a les Persones, al Servei de Compres i
Contractacions i al Servei d’Ingressos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

-Servei d’Ingressos4

DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL S'ESTIMA EL
RECURS

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

VODAFONE ESPAÑA, SA

628/2011

INTERPOSAT

PER

CONTRA LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PER

L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC (EMPRESES DE TELEFONIA
MÒBIL) DE L'EXERCICI 2011.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
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“En fecha 17 de marzo de 2014 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 13
de Barcelona dictó sentencia en virtud de la cual estima el recurso contenciosoadministrativo número 628/2011, interpuesto por la mercantil VODAFONE ESPAÑA,
SA contra el decreto municipal número 6538/2011, de 29 de septiembre, en virtud del
cual se desestimó su recurso de reposición contra la liquidación número 2914483-0, de
126.786,54 euros , girada en concepto de la tasa por aprovechamiento especial del
dominio público (empresas de telefonía móvil), correspondiente al ejercicio 2011.
La sentencia es desfavorable a los intereses municipales, puesto que declara nula la
liquidación citada, por considerar la tasa por aprovechamiento especial del dominio
público (empresas de telefonía móvil) contraria al Derecho Comunitario, en concreto al
artículo 13 de la Directiva Europea del Consejo y del Parlamento

2002/20, sobre

autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas. Dicho precepto
dispone que los estados miembros podrán permitir a la autoridad pertinente la
imposición de cánones por los derechos de uso de radiofrecuencias, números o
derechos de instalación de recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o
por debajo de la misma.
En fecha 12 de julio de 2012, a raíz de dos cuestiones prejudiciales planteadas por el
Tribunal Supremo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una
sentencia en la que declara que el artículo 13 de la Directiva ha de interpretarse en el
sentido de que se opone a la aplicación de un canon por derechos de instalación de
recursos en una propiedad pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a
los operadores que, sin ser propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar
servicios de telefonía móvil.
Recientemente, en fecha 30 de enero de 2014 el TJUE ha dictado una nueva sentencia
en la que responde la cuestión prejudicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número 17 de Barcelona. En dicha sentencia, el órgano comunitario manifiesta que el
Derecho de la Unión se opone a la aplicación de una tasa impuesta como contrapartida
por la utilización y la explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o
privada, o por encima o por debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la
Directiva autorización, a los operadores que prestan servicios de comunicaciones
electrónicas no siendo propietarios de dichos recursos.
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Así pues, al amparo de los principios de primacía y de efecto directo del Derecho de la
Unión Europea, así como de la jurisprudencia del Tribunal Supremo al respecto, el
Juzgado estima el recurso interpuesto por la operadora.
De acuerdo con el artículo 104 de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa y, en virtud de las competencias delegadas a la Junta de
Gobierno Local por la resolución de Alcaldía de fecha 14 de junio de 2011, propongo
los siguientes ACUERDOS:
Primero.- Dar cumplimento a la sentencia de fecha 17 de marzo de 2014 del Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona, en virtud de la cual estima el
recurso contencioso-administrativo número

628/2011, interpuesto por la mercantil

VODAFONE ESPAÑA, SA contra el decreto municipal número 6538/2011, de 29 de
septiembre, en virtud del cual se desestimó su recurso de reposición contra la
liquidación número 2914483-0, de 126.786,54 euros , girada en concepto de la tasa
por aprovechamiento especial del dominio público (empresas de telefonía móvil),
correspondiente al ejercicio 2011.
Segundo.- Dar de baja la liquidación número 2914483-0, de 126.786,54 euros .
Tercero.- Devolver el aval número 0182000726532 (número de operación 3994988-50013800381) depositado para responder del pago de la liquidación citada, de
un importe de 126.786,54 euros.
Cuarto.- Comunicar el presente acuerdo al Juzgado, a la persona interesada, a la
Tesorería municipal y a la ORGT, a los efectos pertinentes.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (8).

DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE

JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN VIRTUT DE LA QUAL S'ESTIMA PARCIALMENT
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EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 552/2010, INTERPOSAT PER
CAIXABANK, SA CONTRA LA INCLUSIÓ DE 16 OFICINES EN DIVERSOS
EPÍGRAFS DE LA MATRÍCULA DE L'IAE PER ALS EXERCICIS 1995 I 1996.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 9 de setembre de 2013 la Secció Primera de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en
virtut de la qual va estimar parcialment el recurs contenciós administratiu núm.
552/2010, interposat per CAIXABANK, SA (abans CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS
DE BARCELONA)

contra la resolució de 19 de novembre de 2009, del Tribunal

Econòmic Administratiu Regional de Catalunya (TEARC), desestimatòria de la
reclamació núm. 08/16486/2000, formulada per l’entitat recurrent , contra el decret de
14 de novembre de 2000 del conseller delegat de Serveis Centrals de l’Ajuntament de
Mataró, en virtut del qual es va desestimar el recurs de reposició contra la inclusió de 16
oficines de la recurrent ubicades en el terme municipal mataroní en la matrícula de
l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE), per als exercicis 1995 i 1996, en dos
epígrafs en els que no figuraven d’alta: el 831.9 (altres serveis no financers n.c.o.p) i
832.1

(agències d’assegurances i corredories d’assegurances). A més a més, es

procedia a la modificació en relació amb l’epígraf

812, reduint l’element tributari

superfície respecte a la part de metres quadrats declarats d’alta per l’esmentada
activitat, que passava a imputar-se a les altres dues activitats.
La sentència és parcialment desfavorable als interessos municipals, atès que estima en
part el recurs presentat per CAIXABANK, SA .
El Tribunal manifesta, en contra del que defensa la recurrent, que el procediment
inspector tributari no va prescriure per romandre interromput temporalment, ni per
excedir la durada màxima de 12 mesos. Això és així perquè la normativa anterior a
l’entrada en vigor de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de drets i garanties del contribuent
no establia cap termini màxim de durada del procediment, ni la seva caducitat. Per una
altra banda, les interrupcions del procés inspector no van excedir el termini de
prescripció. Atès que la normativa aplicable no establia un termini determinat de durada
dels procediments d’inspecció, l’òrgan jurisdiccional desestima aquesta al·legació.
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Pel que fa a la controvèrsia de fons, no és possible mantenir que l’epígraf 812 habiliti a
realitzar també activitats relatives a la mediació amb productes financers o les pròpies
de les agències de corredories d’assegurances. Les entitats creditícies poden ocupar-se
en activitats diferents de les bancàries, però s’han de donar d’alta en cadascun dels
epígrafs respectius, corresponents a activitats no financeres.
Ara bé, aquesta circumstància exigeix la seva prova, tasca que correspon a
l’Ajuntament. Encara que la recurrent no sembla negar la realització de les activitats
corresponents a la mediació de productes financers, en relació amb l’epígraf 832.1
nega que amb les dades de l’expedient administratiu puguin considerar-se acreditades
en les seves oficines la comercialització i formalització d’assegurances de vida i de risc
durant els exercicis 1995 i 1996.
L’òrgan jurisdiccional rebutja que ens trobem davant d’actes notoris, entesos com a
actes coneguts de forma pública i general, clara i evident. Tampoc considera la
realització d’aquestes activitats adduint que la recurrent mai no va negar la seva
realització, ja que el silenci o la falta de negació de les manifestacions de l’Administració
per part de la persona interessada no constitueix un element de prova.
Per tant, el Tribunal no considera acreditada la realització d’activitats pròpies de l’epígraf
832.1 (agències d’assegurances i corredories d’assegurances) per part de la recurrent.
La sentència anul·la exclusivament l’acte d’inclusió de la recurrent en la matrícula de
l’Impost sobre activitats

econòmiques (IAE) per l’epígraf

832.1 (agències

d’assegurances i corredories d’assegurances). La resta d’al·legacions formulades per la
recurrent són desestimades pel Tribunal.
Pel que fa a l’execució de la present sentència, en data 28 de febrer de 2014 el Servei
d’Ingressos ha emès un informe on es detalla el recàlcul de les liquidacions afectades i
s’especifiquen els imports que cal restar a aquestes, així com les quantitats finals
corresponents a cada oficina que han de ser abonades per CAIXABANK, SA .
En darrer terme, a l’empara de l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, cal generar la liquidació escaient en concepte d’interessos, pel temps
transcorregut des de l’1 d’octubre de 2000, que és l’endemà de la data en què va
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finalitzar el termini de pagament en voluntari de les liquidacions, fins el 9 de setembre de
2013, data en què el Tribunal dicta la sentència que ens ocupa.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 9 de setembre de 2013 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , en virtut de la qual estima parcialment el
recurs contenciós administratiu núm. 552/2010, interposat per CAIXABANK, SA (abans
CAIXA D’ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA) contra la resolució de 19 de
novembre de 2009, del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya
(TEARC), desestimatòria de la reclamació núm. 08/16486/2000, formulada per l’entitat
recurrent , contra el decret de 14 de novembre de 2000 del conseller delegat de Serveis
Centrals de l’Ajuntament de Mataró, en virtut del qual es va desestimar el recurs de
reposició contra la inclusió de 16 oficines de la recurrent ubicades en el terme municipal
mataroní en la matrícula de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE), per als exercicis
1995 i 1996, en dos epígrafs en els que no figuraven d’alta: el 831.9 (altres serveis no
financers n.c.o.p) i 832.1 (agències d’assegurances i corredories d’assegurances) i la
modificació en relació amb l’epígraf 812, reduint l’element tributari superfície respecte a
la part de metres quadrats declarats d’alta per l’esmentada activitat, que passava a
imputar-se a les altres dues activitats.
Segon.- Donar compliment a aquesta sentència i , en conseqüència:
-

ALÇAR

la suspensió de les 16 liquidacions afectades i

PRACTICAR les

BAIXES PARCIALS de cadascuna d’elles de les quantitats indicades, d’acord
amb el quadre següent:

Adreça oficina La Caixa

BONAIRE, 35
CUBA, 46

Actes

5272/73/74
5269/70/71

Càrrec

Valor

218232 190114
218232 190115
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1
Import
ORGT
avalat
5.874,51 €
6.710,06 €

2
Import
baixa
parcial per
Sentencia
1.595,86 €
1.784,36 €

3
Import nou
abonaré a
emetre per
ORGT
4.278,65 €
4.925,70 €

CTRA. MATA, 43
PUIG I CADAFALCH,
177
CAMÍ RAL, 129
RD. O'DONNELL, 63
N. GUANYABENS, 41
M. DÉU DE LA CISA 75
LA RIERA, 13
CAMÍ DEL MIG, 4
SANT CUGAT, 127
TORRENT PÓLVORA,
127
AV. GATASSA, 137
FIGUERA MAJOR, 9
CAMÍ RAL, 399
AV. PERÚ, 2

5266/67/68

218232 190116

6.460,07 €

1.712,99 €

4.747,08 €

5296/97/98
5277/87/79
5290/91/92
5151/52/53
5287/88/89
5265/75/76
5127/28/29
5293/94/95

218232
218232
218232
218232
218232
218232
218232
218232

190117
190118
190119
190121
190122
190123
190125
190126

6.784,95 €
5.086,02 €
5.392,25 €
5.429,54 €
4.937,93 €
6.285,20 €
6.336,07 €
5.133,40 €

1.776,54 €
1.454,93 €
1.489,07 €
1.410,51 €
1.366,07 €
1.565,66 €
1.685,45 €
1.395,70 €

5.008,41 €
3.631,09 €
3.903,18 €
4.019,03 €
3.571,86 €
4.719,54 €
4.650,62 €
3.737,70 €

5284/85/86
5260/62/63
5132/33/34
5258/59/64
5281/82/83

218232
218232
218232
218232
218232

190128
190134
190135
190136
190137

5.334,75 € 1.454,95 €
5.094,81 € 1.411,14 €
617,96 €
200,11 €
7.552,46 € 2.060,89 €
5.537,70 € 1.476,98 €
88.567,68 € 23.841,21 €

3.879,80 €
3.683,67 €
417,85 €
5.491,57 €
4.060,72 €
64.726,47 €

-

AUTORITZAR , una vegada abonats els deutes tributaris esmentats, la
DEVOLUCIÓ dels AVALS especificats en el quadre anterior, pel valor total de
88.567,68 euros.

-

GENERAR , d’acord amb el següent quadre, una liquidació pel valor total de
36.209,14 euros, en concepte d’ INTERESSOS :

Interès Legal
Oficina
Bonaire, 35
Cuba, 46
Crta. Mata, 43
Puig i Cadafalch, 177
Camí Ral, 177
Rda. O’Donnell, 63
N. Guanyabens, 41
M. de Déu la Cisa, 75
La Riera, 13

Data fi:
Data inici: 01/10/2000 09/09/2013
Actes
Actes núm.
5272/73/74
Actes núm.
5269/70/71
Actes núm.
5266/67/68
Actes núm.
5296/97/98
Actes núm.
5277/87/79
Actes núm.
5290/91/92
Actes núm.
5151/52/53
Actes núm.
5287/88/89
Actes núm.
5265/75/76
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Deute

Interès

4.278,65 €

2.393,55 €

4.925,70 €

2.755,52 €

4.747,08 €

2.655,60 €

5.008,41 €

2.801,79 €

3.631,09 €

2.031,30 €

3.903,18 €

2.183,51 €

4.019,03 €

2.248,32 €

3.571,86 €

1.998,16 €

4.719,54 €

2.640,19 €

Actes núm.
5127/28/29
Actes núm.
5293/94/95
Actes núm.
5284/85/86
Actes núm.
5260/62/63
Actes núm.
5132/33/34
Actes núm.
5258/59/64
Actes núm.
5281/82/83

Camí del Mig, 4
Sant Cugat, 127
Tnt de la Pólvora, 127
Av. Gatassa, 137
Figuera Major, 9
Camí Ral, 399
Av. del Perú, 2

Tercer.-

4.650,62 €

2.601,64 €

3.737,70 €

2.090,94 €

3.879,80 €

2.170,43 €

3.683,67 €

2.060,71 €

417,85 €

233,75 €

5.491,57 €

3.072,08 €

4.060,72 € 2.271,64 €
64.726,47 € 36.209,14 €

Comunicar el present acord al Tribunal, a la persona interessada, a la

Tresoreria municipal i a l’ ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

-Servei de Compres i Contractacions6

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI DE TREBALLS DE PALETA A LA VIA PÚBLICA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 20/03/2014, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
tramitació de la contractació del servei de treballs de paleta a la via pública, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 148.760,33 euros,
IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 327.272,73 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 04/04/2014, 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 04/04/2014 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 400101/155150/21000 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2014 , i la previsió de la seva existència en els
pressuposts que s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016.
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 treballs de paleta a la via
pública, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
148.760,33 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 327.272,73 euros.
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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 148.760,33 €, més 31.239,67 € en concepte
d’IVA, en total, 180.000,00 euros a càrrec de la partida 400101/155150/21000,
d’acord amb els següents imports i anualitats:
Exercici 2014: 45.000,00 € (op. A núm. 21840)
Exercicis 2015 i 2016: 135.000,00 € (op. APOS núm. 21842)
Cinquè.- Es condicionen els efectes del present contracte a l’existència de crèdit
adequat i suficient en la corresponent partida dels pressuposts municipals que
s’aprovin per als exercicis 2015 I 2016, a fi de poder atendre les despeses que es
preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

APROVACIÓ

Unanimitat. (8).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’OBRA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 05/03/2014, els caps dels Serveis d’Equipaments
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Municipals i d’Espais Públics sol·liciten la tramitació de la contractació del
subministrament de material d’obra, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 57.355,37 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de
durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en els plecs de clàusules
administratives, el valor estimat del contracte és de 126.181,81 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 03/04/2014, 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 03/04/2014 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat 2014, i la previsió de la seva existència en els pressuposts que
s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016.
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.
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 subministrament de material d’obra,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 57.355,37
euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en els plecs de clàusules
administratives, el valor estimat del contracte és de 126.181,81 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 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
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.- Atendre la despesa de fins a 57.355,37 €, més 12.044,63 € en concepte
d’IVA, en total 69.400,00 €, de la següent manera:
Exercici 2014: 20.241,85 euros (Relació A núm. 657)
Exercicis 2015 i 2016: 49.158,15 euros (Relació APOS núm. 658)
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 les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2014 a fi de poder atendre
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (8).

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL CENTRE

CÍVIC ESPAI GATASSA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
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“Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de gener de 2014 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió i
dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 162.636,00 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada inicial del contracte.
El cap del Servei de Projectes Transversals, Participació i Ciutadania, per mitjà
d’informe de data 31 de març de 2014, va procedir a la valoració dels criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de data 4 d’abril de 2014
ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc “ENCÍS
SCCL”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 600102/924320/22799 del pressupost municipal aprovat per
als present exercici 2014. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2015 1 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.
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, mitjançant procediment obert, del servei de gestió i
dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró, a favor de ENCÍS SCCL, per
un import de 151.329,20 euros EXCLÒS D’IVA; i amb subjecció a resta de condicions
ofertes en la seva proposició.
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que ENCÍS SCCL constitueixi, a
favor de l’Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de deu dies a comptar des del
següent a la recepció de la notificació del present acord, una fiança d’un import de
7.566,46 euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, advertint-lo
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que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es
procedirà a adjudicar al següent licitador.
Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar
des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 106,85 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de ENCÍS SCCL l’import de 151.329,20 euros EXCLÒS
D’IVA, amb càrrec a la partida 600102/924320/22799, d’acord amb els següents
imports i anualitats:
Exercici 2014: 50.443,07 euros (op. AD núm. 26723)
Exercicis 2015 1 2016: 100.886,13 euros (op. ADPOS núm.26726)
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per als exercicis 2015 a 2018, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import
adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la
mateixa partida:
Any 2014: operació A/ núm. 26725 per import de 15.153,45 €
Anys 2015 i 2016: operació APOS/ núm. 26727 per import de 30.306,91 €
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
9

APROVAR L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ PER A L'ANY 2014 PER A

LA COBERTURA DE LES PLACES QUE FIGUREN VACANTS A LA PLANTILLA
DE PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“El Ple Municipal va aprovar, en sessió extraordinària, celebrada en data 30 de gener
de 2014, la plantilla del personal al servei d'aquesta Administració, i per acord de
Junta de Govern Local de data 7 de març de 2014 el pressupost corresponent a
l'exercici 2014.
L’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (en
endavant EBEP), disposa que les necessitats de recursos humans, amb assignació
pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou
ingrés han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública (en endavant OPO).
La Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2014 (en endavant LPGE), estableix que, al llarg de l’any 2014, no es procedirà en el
sector públic a la incorporació de nou personal, exceptuant de la citada limitació,
entre altres, al sector de la Policia Local, segons l’article 21.2, apartat C), així com per
a

totes

les

administracions

públiques

aquelles

places

relacionades

amb

l’assessorament jurídic i la gestió dels recursos públics, segons apartat F).
Excepcions respecte de les quals es determina que s’aplicarà una taxa de reposició
del 10 per cent, respectant, en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del capítol I
dels corresponents pressupostos de despeses.
Segons article 21.3 de la LPGE, “per a calcular la taxa de reposició d’efectius, el
percentatge màxim a què es refereix l’apartat anterior s’aplicarà sobre la diferència
resultant entre el nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari de
2013, van deixar de prestar serveis en cada un dels sectors, àmbits, cossos o
categories previstos en l’apartat anterior i el nombre d’empleats fixos que s’hi hagin
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incorporat en el dit exercici, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes
d’ocupació pública, o que hi hagin reingressat des de situacions que no comporten la
reserva de llocs de treball”.
Tenint en compte la limitació continguda en la LPGE als efectes del càlcul de la taxa
de reposició, que fa que només en disposem de tres places (*) dels cossos o àmbits
als que aplicar la taxa de reposició del 10%.
Tenint així mateix en compte que l’article 69 de l’EBEP, apartat d), estableix, entre
altres, la promoció interna com una de les mesures de planificació de recursos
humans, amb l’objectiu de contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels
serveis de l’Administració, i el mitjà pel qual els empleats públics poden progressar en
la seva carrera professional.
Donat que l’article 21 de la LPGE, apartat 3, estableix que “no computaran dins del
límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius aquelles places que es
convoquen per a la provisió per mitjà de processos de promoció interna”, atès que la
limitació en l’oferta continguda en LPGE, entenem que és formulada sobre el
concepte d’OPO continguda a l’EBEP, és a dir, aquella que es porta a terme
mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés, i no aquella relacionada amb la
promoció interna.
Atesa la necessitat de procedir a donar compliment al que disposa la legislació vigent,
tot aprovant i publicant l'Oferta Pública d'Ocupació anual del personal funcionari i
laboral al servei de l'Ajuntament, comprensiva de les places vacants, amb les
limitacions anteriorment expressades.
Donat que s’ha complert amb el tràmit d’informació a la representació sindical dels
treballadors del contingut de la proposta d’Oferta Pública d’Ocupació, en sessió de la
Comissió Paritària de data 27 de març de 2014.
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,
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i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents ACORDS::
Primer.- Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2014 per a la cobertura de
les places que figuren vacants a la plantilla de personal funcionari i laboral:
NOMBRE
VACANTS

DENOMINACIÓ
PLAÇA

1

TAE Psicòleg/a

1
1

Tècnic/a Superior
Informàtic/a
Tècnic Mitjà/ana
de Gestió

ESCALA GRUP PLANTILLA
AE

A1

Funcionari

AE

A1

Funcionari

AE

A2

Funcionari

1

Tècnic/a Mitjà/ana

AE

A2

Funcionari

3

Caporal

AE

C2

Funcionari

5

Administratiu A.G.

AG

C1

Funcionari

1

Sots-Inspector (*)

AE

C1

Funcionari

1

Administratiu/va
(**)

-

C1

Laboral

1

Capatàs

-

C1

Laboral

ACCÉS
Lliure
Promoció
interna
Promoció
interna
Promoció
interna
Promoció
interna
Promoció
interna
Promoció
interna
Promoció
interna
Promoció
interna

MODALITAT
Concurs
oposició
Concurs
oposició
Concurs
oposició
Concurs
oposició
Concurs
oposició
Concurs
oposició
Concurs
oposició
Concurs
oposició
Concurs
oposició

(*) Es preveu que la persona ocupant de la plaça es jubili el mes de juliol de 2014,
aproximadament.
(**) Es preveu la modificació del règim d’aquesta plaça, mitjançant la corresponent
modificació de la plantilla de l’Ajuntament. En cas de confirmar-se aquesta previsió,
l’oferta de places d’Administratiu A.G. de la plantilla de personal funcionari
s’incrementaria, passant de 5 a 6, i la d’Administratiu/va de la plantilla de personal
laboral es reduiria d’1 a 0.
Segon.- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC i BOPB, i comunicar-ho a
la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).
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SECRETARIA GENERAL
10
DE

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NUMERO 186/2013,
DATA
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D’OCTUBRE,

DICTADA

PEL

JUTJAT

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU NÚMERO 16 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS
ORDINARI NÚMERO 757/2009, INTERPOSAT CONTRA EL DECRET NUMERO
7090/2009, D’1DE SETEMBRE, DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS
CENTRALS

QUE

RESOLT

DESESTIMAR

LA

RECLAMACIÓ

DE

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA
(EXPEDIENT: AGC33/2008).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 28 de març de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 186/2013 de 25 d’octubre de 2013,
dictada en el Recurs Ordinari número 757/2009, interposat per la Sra. E.C.R., contra
el decret numero 70902009, d’1de setembre, de la Consellera Delegada de Serveis
Centrals que resolt desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per
caiguda a la via pública.
La demanda interposada tenia com a pretensió percebre una indemnització per danys
i perjudicis de 18.000 euros perquè quan la reclamant caminava pel carrer Maria
Ribas i Bertran va caure al terra perquè hi havia unes rajoles soltes; els fets es van
produir el dia 17 d’abril de 2008.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada
per la Sra. E.C.R., sense costes, amb els següents arguments:
"Pues bien, de las fotografías aportadas por la propia actora, se concluye que
se trataba de un tramo de la vía pública amplio y sin dificultades a la visibilidad
en buen estado de conservación. La referida baldosa se encuentra en el centro
de la zona de tránsito (pág. 5 EA), quedando por tanto un ancho tramo a
ambos lados para poder deambular sin dificultad alguna, esta circunstancia,
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hace entrar en valoración la cautela o actitud de cuidado del peatón en su
deambulación, tratándose, en caso de considerarse un obstáculo, de uno
fácilmente superable con una mínima diligencia dada las óptimas condiciones
de visibilizada y el ancho de la vía. En cambio no puede considerarse que un
ligero desnivel entre el grueso de la baldosa y el resto de la calle, pueda
considerarse un defecto insuperable por el que camina, dado que esta se
hallaba llena de tierra, no es un agujero hondo, si no tan solo y como es de ver
en las fotografías de alrededor de un par de centímetros”.
En conseqüència, el Regidor d’Administració i Atenció Ciutadana, previ Dictamen de
la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència numero 186/2013, de data 25
d’octubre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de Barcelona,
recaiguda en el Recurs Ordinari número 757/2009, interposat per la Sra. E.C.R.,
contra el decret numero 70902009, d’1de setembre, de la Consellera Delegada de
Serveis Centrals que resolt desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
per caiguda a la via pública (Expedient: AGC33/08).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 16
de Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Servei d’Equipaments Municipals11

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ DE
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GESPA ARTIFICIAL AL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL DE VISTA ALEGREMOLINS
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“Vist el “Projecte d’execució per a la instal·lació de gespa artificial al Camp Municipal
de Futbol Vista Alegre - Els Molins” redactat per l’arquitecta municipal M.C.M., amb
un pressupost per contracte de 308.264,46 euros, sense IVA (373.000,00 euros IVA
inclòs).
El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
La Regidora Delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d’execució per a la instal·lació de gespa
artificial al Camp Municipal de Futbol Vista Alegre - Els Molins” redactat per
l’arquitecta municipal M.C,M., amb un pressupost per contracte de 308.264,46 euros,
sense IVA (373.000,00 euros IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se’n
cap, esdevindrà aprovada definitivament.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).
-Servei d’Espais Públics25

12

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU D’ACTUACIONS DE

MANTENIMENT I MILLORA A LA VIA PÚBLICA. ANY 2014.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“Vist el “Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública. Any
2014” redactat per l’enginyer de camins, c. i p. F. A. I., amb un pressupost per
contracte de 762.644,63 euros, sense IVA (922.800,00 euros IVA inclòs).
El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
La Regidora Delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS :
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte executiu d’actuacions de manteniment i
millora a la via pública. Any 2014” redactat per l’enginyer de camins, c. i p. F. A. I.,
amb un pressupost per contracte de 762.644,63 euros, sense IVA (922.800,00 euros
IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al•legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se’n
cap, esdevindrà aprovada definitivament.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).
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Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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