ACTA NÚM. 19/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 14 D’OCTUBRE DE 2013.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el catorze d’octubre de dos mil tretze, 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 JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER, Alcalde - accidental
Hi concorren:
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-accidental
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.

Excusa la seva assistència el senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde

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 30 de
setembre de 2013.

2

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

3

Adjudicació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions
de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera del Grup PUMSA
(Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL,

1

4

Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA i Porta Laietana, SA) i del Grup
Tecnocampus (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i Parc Tecnocampus
Mataró) dividit en dos lots.
Adjudicació del contracte de subministrament de vestuari pel personal d’espais
públics, conserges d’edificis, d’escoles i d’instal·lacions esportives, ordenances,
ajudants de servei de cultura, peons del mercat i personal de la piscina
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5
6

Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació principal de l’any 2011, en el sentit de modificar
el règim d’una plaça ja ofertada.
Donar compte de la Interlocutòria de data 25 de juliol de 2013, dictada pel Jutjat
contenciós administratiu núm. 6 Barcelona, en la peça separada d'execució de
sentència, seguit a instància de GVB.
CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES
-Àrea de Participació i Serveis a les Persones-

7

Aprovar el Pla financer 2014-2017 del projecte d’intervenció integral dels barris de
Rocafonda- El Palau - Escorxador.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

8

Ordre de retirada de les tanques publicitàries dels carrers Brussel·les, Estrasburg i
Ronda Cervantes
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 30 de setembre de
2013.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

2

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 Compres i Contractacions3

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ÒRGAN INTERVENTOR, EN

EL COMPLIMENT DE LES FUNCIONS DE CONTROL I FISCALITZACIÓ INTERNA
DE LA GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA DEL GRUP PUMSA (PROMOCIONS
URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA, GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT DE
MATARÓ, SL, SOCIETAT MUNICIPAL PROHABITATGE MATARÓ, SA I PORTA
LAIETANA, SA) I DEL GRUP TECNOCAMPUS (FUNDACIÓ TECNOCAMPUS
MATARÓ-MARESME I PARC TECNOCAMPUS MATARÓ) DIVIDIT EN DOS LOTS.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17/06/2013 s’acordà iniciar
l’expedient de contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment
de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera del
Grup PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró SA, Gestió Integral de Trànsit de
Mataró, SL, Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA i Porta Laietana, SA) i del
Grup Tecnocampus (Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme i Parc Tecnocampus
Mataró) dividit en dos lots:
Lot 1: Grup Pumsa: 110.000 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte.
Lot 2: Grup Tecnocampus: 51.000 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del
contracte.
2. Respecte al Lot 1, l’interventor de Fons, mitjançant informe de data 24/09/2013,
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exposa que, amb posterioritat a l’inici del present procediment de contractació, s’ha
aprovat l’absorció de GINTRA i PROHABITATGE per part de PUMSA a partir de l’1
de gener de 2014. Aquest fet pot comportar variacions en l’import i condicions del
contracte, per la qual cosa es sol·licita es deixi sense efecte la licitació del Lot 1.
3. Respecte al Lot 2, la Intervenció sol·licita l’adjudicació a favor de l’empresa
Conocimiento y Habilitades, SL, atès que és la que ha ofert un preu més baix, únic
criteri de valoració.
Fonaments de dret
1. L’article 155 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 regula els requisits,
aplicació i efectes de la renúncia al contracte per part de l’Administració.
2. Els articles 151 a 156 i concordants del mateix text legal, regulen el procediment
d’adjudicació i formalització dels contractes administratius.
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.- Renunciar a la subscripció del Lot 1 (Promocions Urbanístiques de Mataró
SA, Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL, Societat Municipal Prohabitatge Mataró,
SA i Porta Laietana, SA) del contracte del servei de suport a l’òrgan interventor, en el
compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera; ja que amb posterioritat a l’inici del procediment de contractació, s’ha
aprovat l’absorció de GINTRA i PROHABITATGE per part de PUMSA a partir de l’1
de gener de 2014, i aquest fet comportarà variacions en l’import i condicions del
contracte.
Segon.- Adjudicar la contractació del Lot 2 del servei de suport a l’òrgan interventor,
en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió
econòmico-financera, a favor de l’empresa Conocimiento y Habilitades, SL, per un
import de 25.500 euros, IVA no inclòs pels tres anys de durada del contracte.
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Tercer.- Requerir l’empresa Conocimiento y Habilidades, SL perquè en el termini de
deu dies a comptar des de l’endemà de la notificació del present acord presenti:
a) Documentació justificativa de estar al corrent de pagament de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
b) Justificant d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta Corporació la garantia
definitiva per import de 1.275,00 euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació,
exclòs l’IVA.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
Quart.- 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.
Cinquè.- Requerir l’adjudicatària perquè en el termini de 15 dies, a comptar des del
següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 68,80 euros, per la
publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Sisè.- Satisfer la despesa que comporta la present contractació a càrrec dels
pressupostos de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme pels exercicis 2014 a
2016.
Setè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI

PEL PERSONAL D’ESPAIS PÚBLICS, CONSERGES D’EDIFICIS, D’ESCOLES I
5

D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES, ORDENANCES, AJUDANTS DE SERVEI DE
CULTURA, PEONS DEL MERCAT I PERSONAL DE LA PISCINA
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 15 de juliol de 2013 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de
vestuari pel personal d’espais públics, conserges d’ edificis, d’escoles i d’instal·lacions
esportives, ordenances, ajudants de servei de cultura, peons del mercat i personal de
la piscina per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
87.533,96 euros, IVA no inclòs.
Examinades les mostres, fitxes tècniques i ofertes presentades resulta el següent:
a) Water Fire, SL no s’ha ajustat al model de proposta econòmica i no ha ofertat tot
els preus que exigia el plec de clàusules administratives.
b) Comercial A. Trullas, SA ofereix peces diferents de les exigides en el plecs, així:
• la composició de la brusa de màniga curta ha de ser 100% cotó, mentre que en
la fitxa tècnica presentada per l’ empresa consta 67 % poliester i 33 % cotó.
• La composició del pantaló de vestir per l’estiu ha de ser 55% cotó i 45% poliester,
mentre que a la fitxa tècnica presentada per l’empresa consta una composició de
100 % poliester.
• En lles fitxes tècniques de l’expedient es demana que els polos del personal d’
espai públic tinguin butxaca, mentre en la fitxa tècnica presentada per l’empresa
s’ especifica que son sense butxaca.
L’oferta presentada per l’empresa Vira Europea, SL s’ajusta als plecs de condicions
que regulen la contractació.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació

a

les

partides

310400/160010/22104,
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310400/920610/22104,

310400/321200/22104,

310400/322100/22104,

310400/330120/22104,

310400/342110/22104 i 310400/342220/22104 del pressupost municipal per a 2013.
Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient pels exercicis 2014 i
2015.
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.- Excloure de la licitació a l’empresa Water Fire, SL per no haver ofertat tot els
preus que exigia el plec de clàusules administratives.
Segon.- Excloure de la licitació a l’empresa Comercial A. Trullas, SA per oferir peces
de roba diferents de les exigides en el plecs, tal i com ha quedat exposat.
Tercer.- Adjudicar la contractació del subministrament de vestuari pel personal
d’espais públics, conserges d’ edificis, d’escoles i d’instal·lacions esportives,
ordenances, ajudants de servei de cultura, peons del mercat i personal de la piscina
a favor de l’empresa Vira Europea SL pels preus unitaris que consten en la seva
oferta econòmica.
Quart.- Requerir l’empresa Vira Europea SL perquè, en el termini de 10 dies a
comptar dees de l’endemà de la notificació de la present resolució, constitueixi a favor
de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 4.376,70 euros, corresponent al
5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, advertint-lo que cas de no atendre
aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta.
Cinquè.- 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.
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Sisè.- Requerir 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 114,55 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP .
Setè.- Disposar a favor de l’empresa “Vira Europea, SL” l’import de 87.533,96 euros,
més 18.382,13 euros, en concepte d’IVA, de la següent manera:

•

Any 2013: Relació D núm. 3553 per import de 26.479,02 €

•

Anys 2014 i 2015: Relació DPOS núm. 3554 per import de 79.437,07 €
Vuitè.-. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les partides abans esmentada dels pressuposts de l’Ajuntament de Mataró
que s’aprovi, per als exercicis 2014 i 2015 a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant l’ expressada anualitat.
Novè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
5

MODIFICAR L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PRINCIPAL DE L’ANY

2011, EN EL SENTIT DE MODIFICAR EL RÈGIM D’UNA PLAÇA JA OFERTADA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 7
de març de 2011, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici.
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Atès que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació una plaça de
conserge, grup AP, de la plantilla de personal laboral.
Atès que el Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2013, va
reconvertir l’esmentada plaça de conserge, grup AP, de la plantilla de personal
laboral, en una plaça de conserge, grup AP, de la plantilla de personal funcionari.
Atès que la modificació que es proposa no és d’inclusió de vacants ni d’exclusió sinó
que consisteix en la modificació del règim d’una plaça ja ofertada.
En aquests moments, i per raons organitzatives, és convenient modificar l’Oferta
Pública d’Ocupació principal de l’any 2011.
Atès que s’ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb
la representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 37.l,
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, Estatut bàsic de l’empleat públic.
Tenint en compte el previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any
2011 pel que fa referència a la oferta pública, i la proposta d'Oferta Pública
d'Ocupació que presenta la Direcció de Recursos Humans.
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, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Modificar l’Oferta Pública d’Ocupació principal de l’any 2011, en el sentit
següent:
DENOMINACIÓ
PLAÇA
GRUP

1 Conserge

AP

PLANTILLA

Funcionari

ACCÉS

MODALITAT

Lliure (*)
reservada al
Concurs oposició
torn
restringit
discapacitat
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OBSERVACIONS
Prové OPO 2011,
modificació règim
de la plaça com a
conseqüència de
la seva
reconversió

SEGON.- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC i BOP, i comunicar-ho a
la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6
2013,

Unanimitat. (7).

DONAR COMPTE DE LA INTERLOCUTÒRIA DE DATA 25 DE JULIOL DE
DICTADA

PEL

JUTJAT

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

NÚM.
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BARCELONA, EN LA PEÇA SEPARADA D'EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA, SEGUIT
A INSTÀNCIA DE GVB.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Sra. G.V.B., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, va presentar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona contra
el Decret 3878/2010, de 9 de maig de 2010, pel qual es va resoldre el procediment
disciplinari incoat contra ella i se li va imposar una sanció de 30 dies de suspensió de
funcions amb pèrdua de retribucions, així com la pèrdua de lloc de treball que
ocupava en el moment en que es va incoar l’expedient disciplinari, d’acord amb
l’article 119.7 D.Leg. 1/1997, per la comissió d’una falta greu consistent en
l’incompliment greu dels deures i obligacions derivats de la funció encomanada.
L’esmentat recurs es va tramitar en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona per procediment abreujat núm. 362/2010.
Per Sentència núm. 71/12, de data 23 de març de 2012 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6 de Barcelona va dictar Sentència per la qual va resoldre estimar
el recurs presentat per la Sra. G.V.B. contra l’Ajuntament de Mataró, sense fer
pronunciament sobre les costes processals. Contra l’esmentada Sentència,
l’Ajuntament de Mataró va interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa.
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En data 4 de març de 2013, la Secció quarta de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar Sentència núm. 266/2013,
desestimant el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la
Sentència dictada en primera instància, confirmant la mateixa en totes les seves
parts, per ser adequada a Dret, i amb expressa imposició a la part apel·lant de les
costes processals d’aquesta alçada, establint-se fins a un màxim total de 1.500 euros.
Contra la Sentència núm. 266/2013, de 4 de març de 2013, no hi cabia interposar
recurs de cassació ordinari.
Vist que la Sra. G.V.B. va presentar escrit al Jutjat promovent execució de la
Sentència núm. 71/12, de 23 de març, oposant-se l’Ajuntament a les pretensions de
l’actora.
Vist que en data 25 de juliol de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona ha dictat Interlocutòria acordant tenir per executada la Sentència núm.
71/12, de 23 de març de 2012, en base als criteris assentats en el cos de la resolució,
considerant, en definitiva, que la Sentència ha estat correctament executada per
l’Ajuntament ja que s’ha retornat a l’actora al mateix lloc de treball que ostentava
abans de l’expedient disciplinari, amb idèntiques atribucions i competències. Contra
l’esmentada Interlocutòria, es podia interposar recurs d’apel·lació.
Vist que per Diligència d’Ordenació de data 30 de setembre de 2013, del Jutjat
Contenciós Administratiu 6 de Barcelona s’ha declarat ferma la Interlocutòria que
acorda tenir per executada la Sentència, per haver transcorregut el termini legal
sense que contra l’esmentada Interlocutòria s’hagi interposat cap recurs, procedint-se
a l’arxiu de la present peça separada d’execució de Sentència.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25
de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de
la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentada de la Interlocutòria, de data 25 de juliol de 2013,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, que acorda tenir per
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executada la Sentència núm. 71/12, de 23 de març de 2012 en base als criteris
assentats en el cos de la resolució, considerant, en definitiva, que la Sentència ha
estat correctament executada per l’Ajuntament ja que s’ha retornat a l’actora al mateix
lloc de treball que ostentava abans de l’expedient disciplinari, amb idèntiques
atribucions i competències.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES
-Àrea de Participació i Serveis a les Persones7

APROVAR

EL

PLA

FINANCER

2014-2017

D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DELS BARRIS DE

DEL

PROJECTE

ROCAFONDA- EL PALAU -

ESCORXADOR.
La senyora Olga Ortiz i Moreno, regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut
i Consum, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. En data 14 de maig de 2008 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, va resoldre atorgar, entre
d’altres, una subvenció de 6.910.000 € a l’Ajuntament de Mataró per al Projecte de
Millora Urbana Integral dels barris de Rocafonda-el Palau-Escorxador per al període
2007-2010, en el marc de la Llei 2/2004, de 4 de juny de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
D’acord amb el contingut de la resolució, l’import de finançament atorgat és del 50%
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del cost global del Projecte de Millora Urbana Integral dels barris de Rocafonda-el
Palau-Escorxador.
2. El projecte de millora urbana integral dels barris de Rocafonda-el PalauEscorxador té la finalitat de desenvolupar un conjunt d’actuacions integrals per a
millorar les condicions socials, econòmiques i urbanístiques dels ciutadans i
ciutadanes que resideixen en aquest entorn caracteritzat per tractar-se de zones que
requereixen una especial atenció en tant que s’hi accentuen els indicadors de risc i
els elements de segregació social urbana. El pressupost total previst aprovat per a
dur a terme el projecte fóu de 13.820.000 € per al periode d’execució comprès entre
els exercicis 2007 a 2011.
3. El President de la Comissió de Gestió del Fons de foment del programa de barris
del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va resoldre
en data 23 de desembre de 2011 concedir una prorroga a l’Ajuntament de Mataró
dels anys 2012 i 2013 per a l’execució del projecte, per no haver-se executat la
totalitat de les actuacions que conformen el projecte en el moment de la finalització
inicial d’execució.
4. El total de les despeses que es preveuen executar a l’expiració d’aquest periode
representen 71,46% de les previstes en el projecte subvencionat. (9.875.561,86 €),
d’acord amb el següent detall:
PROJECTE 2007-2013
Despesa
prevista

Camps d'actuació
1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais
verds
2 Rehabilitació i equipament dels elements
col·lectius dels edificis
3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu
4 Incorporació tecnologies de la información en
els edificis
7 Programes que comportin la millora social,
urbanística i econòmica
8 Accessibilitat i supressió de les barreres
arquitectòniques
Totals

6.100.000,00

Execució
prevista
4.213.156,03

1.300.000,00

419.036,24

3.900.000,00

3.469.059,83

300.000,00

300.000,00

1.520.000,00

1.474.309,76

700.000,00

0,00

13.820.000,00

9.875.561,86

5. A la finalització del període execució prorrogat el pressupost estimat pendent
d’executar serà de 3.944.438,14 € a desenvolupar en els propers quatre anys.
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6.

El 16 de juliol de 2013 l’alcalde de l’Ajuntament de Mataró va sol.licitar una

pròrroga excepcional de quatre anys més, per al periode 2014-2017 . El context
socioeconòmic actual i la politica de contenció de la despesa i les mesures de
reducció del dèficit públic són factors que han influit en l’enlentiment de l’execució de
les actuacions que integren el projecte i que fan necessari ampliar de nou el termini
d’execució, representant una oportunitat única en un escenari on els projectes estan
iniciats i cal continuar treballant-hi..
7. L’ampliació del termini d’execució del projecte comporta d’una banda, la revisió de
les actuacions que confomen cadascun dels camps d’acció objecte de finançament
en el sentit d’adaptar-les a la situació econòmica i social actual i, de l’altra,

un

replantejament del Pla financer de la despesa per al periode 2014-2017 que ha de
respondre a directrius d’optimització i d’eficiència dels recursos econòmics públics
disponibles, garantint alhora el manteniment dels objectius rectors del projecte.
8. Amb aquesta finalitat s’han hagut de redestribuir els recursos econòmics
disponibles assignats a cadascun dels camps d’actuació del projecte mantenint el
topall del pressupost pendent d’executar i s’ha elaborat un nou Pla Financer per al
període 2014-2017 de les accions del projecte d’intervenció integral dels barris de
Rocafonda-Palau-Escorxador que ascendeix a un total de 3.944.438,14 €.
9. Les dificultats econòmiques per a la realització de projectes d’inversions per part
dels ens municipals d’una banda i la necessitat ascencent de reforçar les actuacions
de caire social en el barri pel que fa a la intervenció directa, adreçades als col.lectius
més vulnerables en risc de pobresa i/o exclusió social i de caire participatiu en el
teixit associatiu, han representat un trasvassament de recursos pressupostaris entre
les accions dels camps d’actuació 1, 3 i 4 relatius a actuacions d’inversions
(infraestructures i equipaments) a les actuacions del camp 7 de Programes de millora
social, increment que representen 1.240.489,76 € més de la despesa prevista en el
projecte inicial, increment derivat de l’evolució creixent de les situacions de pobresa i
exclusió en les zones de població més vulnerables..
10. La redistribució dels pressupostos entre els diferents camps d’actuació no
implicarà cap modificació en l’ambit territorial de la zona objecte del finançament,
així com cap minoració en els recursos protegits i subvencionats.
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11. En la sessió ordinària del 10 de setembre de 2013 del Consell Territorial de
Rocafonda, el Palau i l’Escorxador, es va informar de la sol.licitud de l’Ajuntament de
Mataró de pròrroga extraordinària per al període 2014-2017 per executar el Projecte
d’Intervenció Integral als barris de Rocafonda, el Palau i l’Escorcador i de la proposta
de modificació del Pla Financer de l’esmentat Pla per als exercicis 2014-2017.
Fonaments de dret
La Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
General de subvencions.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal de Règim Local de Catalunya.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals.
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, d’àrees urbanes i viles que requereixen
atenció especial
Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de
juny, de millora de barris, d’àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial
Resolució PTO/44/2007, de convocatòria per a l’atorgament dels ajuts que estableix
la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, d’àrees urbanes i viles que
requereixen atenció especial, i el Decret 369/2004 de 7 de setembre, pel qual es
desenvolupa la Llei 2/2004.
Conveni de col.laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques i l’Ajuntament de Mataró per al desenvolupament del projecte d’intervenció
integral de l’àrea urbana de Rocafonda, Palau i Escorxador signat el 9 de febrer de
2008.
Resolució PTO/1738/2008, de 14 de maig, per la qual es dóna publicitat a les
subvencions concedides pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques
durant l’any 2007.
Decret 53/2012, de 22 de maig, pel qual es modifica el Decret 369/2004, de 7 de
setembre.
Bases d’execució del pressupost municipal vigent
Decret d’Alcaldia 4858/2013 de 16 de juliol de 2013
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PLA FINANCER 2014-2017

1 Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Total
2014-2017

2014

2015

2016

2017

1.277.294,38

0,00

200.000,00

538.647,19

538.647,19

1.1.02.01 Rehabilitació plaça Joan XXIII

200.000,00

0,00

0,00

100.000,00

100.000,00

1.1.06.01 Millora urbanització Ronda Cervantes

597.294,38

0,00

100.000,00

248.647,19

248.647,19

1.1.07.01 Rehabilitació talusos riera Sant Simó

480.000,00

0,00

100.000,00

190.000,00

190.000,00

2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels
edificis

880.963,76

242.800,00

242.800,00

197.685,27

197.678,49

2.2.01.01 Ajuts per a la rehabilitació d'elements comuns dels
edificis

880.963,76

242.800,00

242.800,00

197.685,27

197.678,49

3 Provisió d'equipaments per a l'ús col·lectiu

200.000,00

0,00

50.000,00

75.000,00

75.000,00

3.3.03.01 Projecte d'ampliació del Centre Cívic per a activitats

200.000,00

0,00

50.000,00

75.000,00

75.000,00

7 Programes que comportin la millora social, urbanística i
econòmica

1.286.180,00

321.545,00

321.545,00

321.545,00

321.545,00

7.7.01.01 Socialització i participació en el temps de lleure de ls
joves dels 12 als 18 anys

567.000,00

141.750,00

141.750,00

141.750,00

141.750,00

7.7.02.01 "Espai infants i família"

65.600,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

16.400,00

7.7.03.01 Civisme

140.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

7.7.04.01 Acollida a nouvinguts

243.580,00

60.895,00

60.895,00

60.895,00

60.895,00

7.7.05.01 Formació i orientació integral a la dona per fomentar
la seva participació i autonomia

82.000,00

20.500,00

20.500,00

20.500,00

20.500,00

7.7.06.01 Enfortiment del teixit associatiu

178.000,00

44.500,00

44.500,00

44.500,00

44.500,00

7.7.07.01 Participació i comunicació

10.000,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

8 Accessibilitat i supressió de les barreres
arquitectòniques

300.000,00

0,00

70.000,00

115.000,00

115.000,00

8.8.01.01 Construcció passarel·la riera de Sant Simó

200.000,00

0,00

50.000,00

75.000,00

75.000,00

8.8.02.01 Rehabilitació del carrer Gibraltar i Josep Faneca

100.000,00

0,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

3.944.438,14

564.345,00

884.345,00

1.247.877,46

1.247.870,68

Totals

Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla Financer 2014-2017 de les actuacions que formen el Projecte
d’intervenció integral de l’àrea urbana de Rocafonda, Palau i Escorxador, l’execució
del qual resta supeditada a l’aprovació dels pressupostos dels exercicis futurs, per un
total de 3.944.438,14 € d’acord amb la següent distribució per anualitats i actuacions:
El nou Pla Financer del

Projecte d’intervenció integral de l’àrea urbana de

Rocafonda, Palau i Escorxador no implica una minoració en el total dels recursos
finançats ni en l’àmbit territorial objecte del Projecte, sino una redistribució entre les
diferents accions dels camps que contempla, d’acord amb el següent:
a) Actuacions del Camp 1. Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds: ajust del
pressupost estimat de la despesa en - 609.549,59 €.
b) Actuacions del Camp 2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels
edificis: És manté el pressupost previst inicialment.
c) Actuacions del Camp 3. Provisió d’equipaments per a l’ús col.lectiu: ajust del
pressupost estimat de la despesa en -230.940,17 €
d) Actuacions del Camp 4. Incorporació tecnologies de la informació en els edificis:
Pressupost previst inicialment executat en la seva totalitat
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e) Actuacions del Camp 7. Programes que comportin la millora social, urbanística i
econòmica: ajust del pressupost estimat de la despesa en + 1.240.489.76 € .
f) Actuacions del Camp 8. Accessibilitat i supresisió de les barreres arquitectòniques:
ajust del pressupost estimat de la despesa en - 400.000 € .
Segon.- Notificar aquest acord a la Presidenta del Consell Territorial de Rocafonda,
El Palau i Escorxador; als coordinadors de les Àrees de Serveis Territorials i Via
Pública i de Participació i Serveis a les Persones, al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a la resta de membres del Comitè
d’avaluació i seguiment del projecte.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats8

ORDRE DE RETIRADA DE LES TANQUES PUBLICITÀRIES DELS

CARRERS BRUSSEL·LES, ESTRASBURG I RONDA CERVANTES

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Per Provisió de 21 de maig de 2013, es va incoar expedient de protecció de legalitat
urbanística a CLEAR CHANNEL, ESPAÑA, SL, per a la instal·lació sense llicència de
quinze tanques publicitàries, i es concedí a la part interessada un termini d’audiència
de 10 dies perquè formulés al·legacions.
Aquestes tanques estaven situades als següents llocs :
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•

2 tanques a la Pl Gran Bretanya, en sòl urbanitzable no programat.

•

2 tanques davant la Rda Cervantes, a l’altre costat de la Riera de Sant Simó,
en sòl no urbanitzable costaner agrícola

•

1 tanca al final del C. Estrasburg en sòl no urbanitzable programat.

•

1 tanca al final del C. Brussel·les en sòl no urbanitzable programat.

La persona interessada 26 de juny de 2013 presentà escrit d’al·legacions en el termini
concedit, en el qual manifestaven que havien procedit a la retirada de les tanques
situades a a la Pl. Gran Bretanya i Estrasburg, i sol·licitaven una pròrroga fins al dia
10 d’agost de 2013 per a procedir a la retirada de dues tanques de la Rda Cervantes.
i de una tanca del Carrer Brussel·les.
El servei tècnic municipal va informar, en data 24 de setembre de 2013, que les
tanques de la Rda Cervantes. i del Carrer Brussel·les encara no havien estat
retirades. Aquestes tanques, no són legalitzables per estar emplaçades en sòl no
urbanitzable de desenvolupament agrícola i en sòl urbanitzable no programat a
desenvolupar mitjançant el Pla Parcial del “Sector Turons D”, respectivament, per
tant, no admeses per la normativa vigent.
Així mateix, s’ha observat que tampoc ha estat retirada la tanca del Carrer
Estrasburg, situada en sòl urbanitzable no programat a desenvolupar mitjançant el
Pla Parcial del “Sector Turons D”, simplement s’ha procedit a desplaçar-la, però no a
retirar-la
En obres o instal·lacions manifestament il·legals, l’ajuntament ha d’acordar el seu
enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.
Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes
ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o
l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes
coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000
euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables
per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus,
del que dependrà l’import de la multa.
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Vistos els informes precedents; l’article 299.4 de la normativa del Pla general
d’ordenació; i, els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del
Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents acords:
Primer.- Ordenar a CLEAR CHANNEL, ESPAÑA, SL que en el termini màxim d’un
mes, procedeixi a la retirada de les tanques situades a la Rda Cervantes ( 2), Carrer
Estrasburg (1) i del Carrer Brussel·les (1).
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades 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 i cinc minuts 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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