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ACTA NÚM. 19/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  15 DE SETEMBRE  DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el quinze de setembre 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           Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

 

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramírez Lara, que certifica. 

 

 

Excusen la seva assistència:  

En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 

 

 

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 l’1 de setembre 
de 2014   

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que  regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport a l’ òrgan interventor 
en la realització dels treballs d’ auditories de regularitat financera i de compliment de 
l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. 

 
4 Adjudicar el concurs per a la contractació del servei de mediació i suport a l’àmbit 

comunitari  
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
5 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el 

procediment acomiadament 775/2013, seguit a instància de BLG. 
 
6 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 

15 Bcn, en el recurs contenciós administratiu 214/2013 interposat per NMP. 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 -Servei d’Espais Públics- 
 
7 Aprovació inicial del Projecte de reurbanització del carrer Cuba i entorns Plaça de les 

Tereses. 
 
8 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram i de l’aigua potable del carrer de Cuba i 

de la plaça de les Tereses. 
 
 
 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 l’1 de setembre de 

2014.   

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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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 Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE  REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE SUPORT A L’ ÒRGAN INTERVENTOR 

EN LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS D’ AUDITORIES DE REGULARITAT 

FINANCERA I DE COMPLIMENT DE L’EMPRESA MUNICIPAL PROMOCIONS 

URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 18/07/2014, l’assessor jurídic d’Intervenció amb el 

vistiplau de l’interventor sol·licita la tramitació de la 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   de l’ empresa municipal Promocions Urbanístiques 

de Mataró SA. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable,  el valor estimat del contracte és 

de 99.000 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari accidental de data 31/07/2014, 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. 
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• informe de l’Interventor accidental, de data 31/07/2014, en el qual s’informen 

favorablement, als efectes de la clàusula 8-3 del plec de clàusules administratives 

generals i l’art. 275 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, els plecs de clàusules 

econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte. 

 

• la previsió de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels 

pressupostos que aprovi l’  entitat auditada, a càrrec de les quals aniran les 

despeses de la present contractació. 

 

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 suport a l’òrgan interventor, 

en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmico-financera  de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró 

SA 

 

Pumsa: 85.500 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte. 

Porta Laietana, SA: 4.500  €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable,   el valor estimat del contracte 

és de 99.000 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 no subjecte a regulació 

harmonitzada. 
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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 que meriti aquesta contractació a càrrec del pressupost 

de l’ entitat auditada.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

4 ADJUDICAR EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

MEDIACIÓ I SUPORT A L’ÀMBIT COMUNITARI.  

 

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 2 de juny de 2014 es va iniciar 

l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de mediació i 

suport a l’àmbit comunitari, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 620.106,93 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial del 

contracte. 

 

Mitjançant informe de data 18 d’agost de 2014, el Cap del Servei de Projectes 

Transversals, Participació i Ciutadania, va procedir a la valoració dels criteris 

d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de data 4 de setembre 

de 2014 ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc 

l’empresa “GEDI Gestió i Disseny SCCL”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós 

informes. 
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Existeix 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. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient 

en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis  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. 

 

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 mediació i suport a l’àmbit comunitari, a 

favor de l’empresa “GEDI Gestió i Disseny SCCL”  per un import de 619.560,00 €,  iva 

exempt. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “GEDI Gestió i 

Disseny SCCL” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a 

la recepció de la notificació del present acord, la següent documentació: 

 
a) documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

b) documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta 

Corporació la garantia definitiva per import de 30.978,00 euros, equivalent al 5 

per cent 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. 

 

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 
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des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 107,35 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “GEDI Gestió i Disseny SCCL” l’import de 

619.560,00 euros, IVA exempt, de la següent manera: 

 
Exercici 2014: D núm. 76329 per import de 51.630,00 euros. 
Exercici 2015: ADPOS núm. 76335 per import de 309.780,00 euros. 
Exercici 2016: ADPOS núm. 76335 per import de 258.150,00 euros. 
 

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 

adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

 
Any 2014:  A/ núm. 76332 per import  de 5.213,14 € 
Any 2015: APOS/ núm. 76334 per import de 341.058,81 
Any 2016: APOS/ núm. 76334 per import de 284.215,67 € 
 

Vuit.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

5 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL 

NÚM. 1 DE MATARÓ, EN EL PROCEDIMENT ACOMIADAMENT 775/2013, 

SEGUIT A INSTÀNCIA DE BLG. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 
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“La Sra. B.L.G., treballadora de l’extint organisme autònom Institut Municipal 

d’Educació i amb categoria laboral de professora titular A de secundària (A1), va 

interposar demanda contra l’Ajuntament de Mataró per acomiadament nul i, 

subsidiàriament, improcedent amb motiu de la finalització, en data 31 d’agost de 

2013, del contracte laboral d’interinitat per vacant fins a la cobertura definitiva de 

la mateixa.  

  

L’esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social 1 de Mataró, 

procediment d’acomiadament 775/2013, assenyalant-se la data de judici el dia 7 

de juliol de 2014.  

 

Vist que en data 11 d’agost de 2014, el Jutjat Social núm. 1 de Mataró ha dictat 

Sentència núm. 227/2014, de 4 d’agost, per la qual resol estimar la demanda 

interposada per la Sra. B.L.G. contra aquest Ajuntament, declarant nul·la l’extinció 

del contracte de la treballadora demandant de data d’efectes 31 d’agost de 2013 i 

condemnant a l’Ajuntament demandat a la seva immediata readmissió i a 

l’abonament corresponent dels salaris deixats de percebre des de la indicada 

data. La Sentència conclou, en definitiva, per declarar la nul·litat de 

l’acomiadament en el següent argument (Raonament Jurídic 5):  

 

“La extinción del contrato de la actora debe entenderse como despido 

improcedente (en este caso nulo, por aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 55.5b) ET) por inexistencia de las causas organizativas alegadas, 

porque la amortización del puesto de trabajo fue posterior incluso a la 

interposición de la presente demanda de despido y por no cumplir el 

requisito formal de puesta a disposición de la indemnización.  

En consecuencia, procede declarar la nulidad del despido, con las 

consecuencias legalmente establecidas, ya que la actora había solicitado 

una reducción de jornada por guarda legal, (...), además de carecer de 

sentido que a fecha 27 de mayo de 2013 se le informe a la actora de la 

decisión de amortizar su plaza, y por el Pleno de 4 de julio de 2013 se 

apruebe que dicha plaza reconvertida, pasando a formar parte del cuerpo 

de profesorado del Instituto Miquel Biada, siendo que finalmente la plaza 

fue amortizada por el Pleno de 7 de noviembre de 2013, con fecha incluso 
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posterior a la interposición de la presente demanda, en fecha 4 de octubre 

de 2013”.  

 

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 Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern 

Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 227/2014, de 4 

d’agost, dictada en el procediment acomiadament 775/2013, seguit davant el 

Jutjat Social núm. 1 de Mataró, per la qual resol estimar la demanda interposada 

per la Sra. B.L.G. contra aquest Ajuntament, declarant nul·la l’extinció del 

contracte de la treballadora demandant de data d’efectes 31 d’agost de 2013 i 

condemnant a l’Ajuntament demandat a la seva immediata readmissió i a 

l’abonament corresponent dels salaris deixats de percebre des de la indicada 

data. 

 

Segon.- Executar en els seus propis termes la Sentència més amunt detallada.” 

 

 

Es donen per assabentats 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, exigeix una explicació d’aquest tema. 

 

 

 

6 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 BCN, EN EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 214/2013 INTERPOSAT PER NMP. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“El Sr. N.M.P., funcionari de l’Ajuntament de Mataró, va presentar recurs contenciós 
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administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona contra el Decret 

1900/2013, de 19 de març, d’aquest Ajuntament, pel qual es va denegar la seva 

sol·licitud interessant la reducció d’un terç de jornada laboral amb la percepció del 

100% de les retribucions per tenir cura del seu fill menor de sis anys (nascut el 

11/11/12). 

 

L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 214/2013, assenyalant-se la data de judici 

el dia 26 de juny de 2014.  

 

Vist que en data 27 de juny de 2014, el Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de 

Barcelona ha dictat Sentència núm. 154/2014 per la qual resol desestimar 

íntegrament el recurs presentat pel Sr. N.M.P. contra l’Ajuntament de Mataró, per ser 

la resolució administrativa objecte de recurs conforme a dret, i amb expressa 

condemna en costes a la part recurrent. La desestimació es basa, tal i com va al·legar 

l’Administració demandada, en què la resolució administrativa s’adequava al contingut 

de l’art. 97 de la Llei catalana 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 

administratives (en vigor des del 24/03/12), que va modificar l’art. 24 de la Llei 8/2006, 

de 5 de juliol, de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei 

de les Administracions Públiques catalanes, en tant que amb l’esmentada modificació 

es va suprimir la percepció del 100% de les retribucions en el cas de reducció de com 

a màxim un terç de la jornada de treball per cura de fill. Així mateix, la desestimació 

de la demanda també es fonamenta en que la cònjuge del Sr. M. va gaudir en la seva 

totalitat del mateix dret de reducció de jornada sol·licitat pel recurrent i, en atenció a 

l’art. 23 de la Llei catalana de conciliació (Llei 8/2006, de 5 de juliol), no es pot 

concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, excepte que 

l’exerceixin de forma alternativa i sense que el termini global superi a l’establert com a 

màxim. Contra l’esmentada Sentència es podia interposar recurs d’apel·lació. 

 

Vist que per Diligència d’Ordenació de 29 de juliol de 2014 de l’esmentat Jutjat, ha 

estat declarada ferma la Sentència de data 27 de juny de 2014 al no haver-se 

interposat recurs d’apel·lació contra la mateixa.  

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25 
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de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de 

la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència ferma núm. 154/2014, de 27 de 

juny de 2014, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 214/2013 

(procediment abreujat), seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 15 de 

Barcelona, per la qual resol desestimar íntegrament el recurs presentat pel Sr. N.M.P. 

contra l’Ajuntament de Mataró, per ser la resolució administrativa objecte de recurs 

conforme a dret, i amb expressa condemna en costes a la part recurrent. 

 

Segon.-  Elaborar i presentar davant l’òrgan jurisdiccional competent la taxació de 

costes causades en el present procediment.” 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 
-Servei d’Espais Públics- 

 

7 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL 

CARRER CUBA I ENTORNS PLAÇA DE LES TERESES. 

 

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“El Servei d’Espais Públics ha redactat el “Projecte executiu de remodelació del carrer 

de Cuba i dels entorns de la Plaça de les Tereses”, amb un pressupost per contracte 

de 495.867,77 euros, sense IVA (600.000,00 euros IVA inclòs). 

El projecte proposa la remodelació del carrer de Cuba i els entorns de la Plaça de les 

Tereses afectant: 



 12 

 
- el drenatge de les aigües pluvials  
- clavegueram 
- els serveis d’abastament d’aigua i xarxa contraincendis 
- el servei d’electricitat 
- el servei de telèfon 
- l’enllumenat públic 
- la pavimentació dels carrers 
- la senyalització vertical i horitzontal 
 

així com les campanyes de Promoció del Comerç de Mataró i la de Senyalització per 

a la informació i accessibilitat comercial de la zona. 

 

El pressupost, IVA inclòs, està dividit en 3 lots: 
 

LOT 1: Remodelació del carrer Cuba i dels entorns de la Plaça de les Tereses: 

500.000,00 € 

LOT 2: Campanya de Promoció del Comerç de Mataró. Pla de Comunicació: 

30.000,00 € 

LOT 3: Campanya de senyalització per a la informació i accessibilitat comercial: 

70.000,00 € 

 

La durada prevista dels treballs és de 6 mesos. 

 

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 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 de remodelació del carrer de Cuba i 

dels entorns de la Plaça de les Tereses”, el qual té per objecte la remodelació del 
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carrer de Cuba i els entorns de la Plaça de les Tereses, així com les campanyes de 

Promoció del Comerç de Mataró i la de Senyalització per a la informació i 

accessibilitat comercial de la zona, amb un pressupost per contracte de 495.867,77 

euros, sense IVA (600.000,00 euros IVA inclòs), dividit en 3 lots (imports IVA inclòs): 

 

LOT 1: Remodelació del carrer Cuba i dels entorns de la Plaça de les Tereses: 

500.000,00 € 

LOT 2: Campanya de Promoció del Comerç de Mataró. Pla de Comunicació: 

30.000,00 € 

LOT 3: Campanya de senyalització per a la informació i accessibilitat comercial: 

70.000,00 € 

 

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. 

 

Tercer.- Notificar els anteriors acords a la Direcció de Promoció Econòmica als seus 

efectes.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

8 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DEL CLAVEGUERAM I DE L’AIGUA 

POTABLE DEL CARRER DE CUBA I DE LA PLAÇA DE LES TERESES. 

 
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

“La societat privada municipal Aigües de Mataró ha presentat a l’Ajuntament de 

Mataró per la seva aprovació el “Projecte del clavegueram i de l’aigua potable del 
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carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses”. 

 

L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per la 

renovació de la xarxa de clavegueram i de l’aigua potable, seguint els criteris dels 

seus Plans Directors, eliminant la galeria de clavegueram en mal estat del carrer de 

Cuba i substituint els tubs de fibrociment de l’aigua potable. 

 

Les obres de clavegueram a realitzar consisteixen en la construcció d’un col·lector de 

PVC diàmetre entre 500 i 1000 mm de 431 m de llargària amb pendents entre el 1 % i 

4 %. Es realitzaran embornals i setze pous de registre i es substituiran les connexions 

dels claveguerons de les parcel·les. 

 

Respecte a la xarxa d’aigua potable les obres contemplades són la instal·lació de 43 

m.l. de PE 90 mm DN, 110 ml PE 110 mm i 300 m.l. de FD DN 300 mm. 

 

El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 652.749,33 euros, 

IVA inclòs.  

 

El  termini previst d’execució de les obres és de 26 setmanes. 

 

La classificació del contractista proposada és grup E, subgrup 1, categoria d. 

 

L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 29 de juliol de 2014, ha 

informat que no hi ha cap inconvenient d’ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial 

d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar 

les obres. 

 

Vist que la documentació del projecte esta complerta i s’ajusta a l’establert en l’article 

24 i  següents  del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut 

dels projectes d’obres locals ordinàries. 

 

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l’examen previ 

dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels 

serveis tècnics municipals. 

Vist que també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es refereixen a 
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projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres arquitectòniques. 

 

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. 

 

Vist l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de 

Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar 

obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes. 

 

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 “el Projecte del clavegueram i de l’aigua potable del 

carrer de Cuba i de la plaça de les Tereses”, que té per objecte definir i valorar el 

conjunt d’obres necessàries per la renovació de la xarxa de clavegueram i de l’aigua 

potable, seguint els criteris dels seus Plans Directors, eliminant la galeria de 

clavegueram en mal estat del carrer de Cuba i substituint els tubs de fibrociment de 

l’aigua potable. 

 

El projecte  té un pressupost d’execució per contracte de 652.749,33 euros, IVA 

inclòs. 
 

Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació 

pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de 

15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual 

es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i 

donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions 

dins de l’esmentat termini. 

 

Tercer.- En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat 

privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l’execució de les obres a Aigües de 

Mataró SA, sota les condicions fixades per l’enginyer municipal en el seu informe de 

data informe de data  29 de juliol de 2014. 
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Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal 

Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Mobilitat  i Gestió Econòmica als 

efectes oportuns.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres hores de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 


