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ACTA NÚM. 15/2012 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 17 DE SETEMBRE  DEL  2012. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el disset de setembre del dos mil dotze, 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 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’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 
Na Carolina Soler i Soto   Regidora 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 

 

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  3 de setembre 
del 2012 

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 SECRETARIA GENERAL 
 
3 Donar compliment de la Sentència número 177, de 12 de juliol de 2012, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona en el Procediment Abreujat 
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número 10/2011, que estima parcialment la reclamació administrativa de 
responsabilitat patrimonial per danys a la façana de l’habitatge del carrer Trinitat 
número 1 cantonada del carrer del Mar. 

 
 -Servei d’Estudis i Planificació- 
 
4 Adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015 i al seu 

Protocol General. 
 
 
 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  3 de setembre del 

2012. 

 

 

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 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

3 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 177, DE 12 DE 

JULIOL DE 2012, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 1 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 
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10/2011, QUE ESTIMA PARCIALMENT LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER DANYS A LA FAÇANA DE 

L’HABITATGE DEL CARRER TRINITAT NÚMERO 1 CANTONADA DEL CARRER 

DEL MAR. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“En data 17 de juliol de 2012, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 177/2012, de 12 de juliol de 2012, 

dictada en el Procediment Abreujat número 10/2011, interposat pels senyors J.F.G. i 

S.R.C., que va presentar una reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial 

pels desperfectes causats al carrer Trinitat número 1 cantonada del carrer Mar 

mentre es feien les obres d’urbanització de la calçada. 

  

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 

indemnització per danys i perjudicis per un import de 802,40 euros. La sentència 

ferma del Jutjat Contenciós Administratiu estima parcialment la demanda interposada 

per un import de 72,95 euros més la quantitat que resulti de l’actualització d’aquest 

import i de l’aplicació dels interessos legals de demora d’acord amb el seu penúltim 

fonament jurídic condemnant a l’ajuntament de Mataró a fer efectiva la seva 

liquidació. Sense costes. Entre altres la sentència argumenta el següent: 

 

“En dicho sentido, deberá anotarse al respecto que aparecen 

acreditados en los autos los daños materiales alegados por la entidad 

recurrente por referencia al coste de la sustitución de las baldosas o 

azulejos de la fachada de la vivienda afectados por las repetidas 

obras municipales, aunque no en los 22 metros lineales a que se 

refiere el presupuesto de obras aportado por la parte recurrente 

(documento 4 demanda, ramo probatorio parte actora; folio 25 y 27 

expediente administrativo) sino en los menos de 2 metros lineales 

afectados reconocidos en el informe de 25 de octubre de 20120 de la 

técnica del servicio municipal de Mantenimiento y Servicios obrante en 

las actuaciones (folio 27 expediente administrativo) y que corroboran 
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las imágenes fotográficas asimismo obrantes en las mismas (folio 14 a 

19 y 28 expediente administrativo) De tal manera que, no 

apreciándose mayor dificultad en la sustitución de los azulejos 

afectados por desperfectos de las obras por otros similares, y en 

ausencia de elemento probatorio alguno no propuesto por la parte 

demandante en el proceso que desvirtúe eficazmente dicha valoración 

del informe técnico municipal de anterior referencia, un simple cálculo 

aritmético proporcional de la superficie de fachada realmente afectada 

por las repetidas obras- 2 metros lineales- sobre el presupuesto 

presentado -22 metros lineales- arroja la cifra de 72,95 euros, IVA 

incluido, a que deberá contraerse la valoración económica del daño 

resarcible (802,40 euros X2ml/22ml = 72,95 euros)”. 

 

La companyia asseguradora municipal ha consignat l’import de la condemna en el 

Jutjat. 

 

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011 la regidora delegada 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 compliment de la Sentència número 177, de 12 de juliol de 2012, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona en el Procediment 

Abreujat número 10/2011, interposat pel senyor J.F.G. i la senyora S.R.C., que 

estima parcialment la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per 

danys a la façana de l’habitatge del carrer Trinitat número 1 cantonada del carrer del 

Mar (Expedient W 22/10). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

-Servei d’Estudis i Planificació- 
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4 ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AL PLA XARXA DE 

GOVERNS LOCALS 2012-2015 I AL SEU PROTOCOL GENERAL. 

 
 
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Durant el mandat 2000-2003 la Diputació de Barcelona va implantar un nou sistema 

de cooperació amb els municipis, anomenat XARXA BARCELONA MUNICIPIS DE 

QUALITAT, que substituïa el Pla de Cooperació i Assistència Local (PCAL) vigent des 

de l’any 1988. Per acord de Ple de data 8 de juny de 2000, l’Ajuntament de Mataró es 

va adherir a aquest nou programa vigent per al període 2000-2003, i va rebre en 

forma d’aportacions econòmiques un total de 2.599.188,92 € per inversions i 

1.587.522,26€ per activitats municipals. 

 

Amb l’inici del nou mandat 2004-2007 es va tornar a posar en marxa el programa i 

l’Ajuntament i els seus patronats van renovar la seva adhesió. Per acord del Ple de 

data 18 de març de 2004, l’Ajuntament de Mataró es va adherir al Protocol General 

de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007. Durant aquest període 2004-

2007,  s’han rebut subvencions per import de 2.639.000,00€ per equipaments i 

infraestructures i 3.447.249,26€ per activitats i serveis municipals, el que suposa un 

increment del 45% respecte al període anterior. 

 

Amb l’objectiu de consolidar aquest instrument de col·laboració amb els ens locals de 

la província la Diputació de Barcelona va renovar el seu compromís amb el projecte 

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat (XBMQ) i va promoure un nou Protocol 

General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per al període 

2008-2011. Per acord del Ple de data 7 de febrer de 2008, l’Ajuntament de Mataró es 

va adherir al Protocol General del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de 

Qualitat  2008-2011. Durant aquest període 2008-2011, s’han rebut subvencions per 

import de 2.620.000 € per equipaments i infraestructures i 3.997.542,59 € per 

activitats i serveis municipals. 

Per tal de consolidar el sistema de concertació i el sistema de treball en xarxa, la 
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Diputació de Barcelona ha aprovat el Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, que té 

com a objectius bàsics reforçar els instruments i les accions generades des dels 

governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació de Barcelona per al 

desenvolupament econòmic i social, consolidar un sistema de cooperació en xarxa 

dels governs locals i estimular la seva col·laboració, promoure l’equilibri territorial 

mitjançant l’aplicació del principi de diferenciació i fomentar la corresponsabilitat dels 

Governs locals com a gestors dels interessos de la comunitat i dels recursos públics.  

 

La normativa específica reguladora del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, està 

constituïda pel seu Protocol General, que té com a finalitat establir el marc general i la 

metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, 

els Règims de concertació i les Instruccions de desplegament.  

 

Els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-

2015 es posen a disposició dels seus destinataris a través dels quatre àmbits 

d’actuació en què es canalitzaran les necessitats manifestades pels governs locals 

que s’hi adhereixin: garantia en la prestació adequada dels serveis públics locals; 

manteniment d’equipaments i d’infraestructures; reforçament de la solvència de les 

finances locals; i creació d’equipaments i infraestructures. Aquest àmbits de 

concertació es defineixen com a àmbits de suport mixtes que inclouen recursos de 

diversa naturalesa.  

 

D’acord amb la clàusula núm.5 del Protocol General, són destinataris del Pla Xarxa 

de Governs Locals 2012-2012: 

 
a. Directament els municipis de les comarques de Barcelona, en tant que, 

d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els municipis són ens bàsics 

de l’organització territorial de Catalunya.  

b. A través dels municipis dels quals depenguin, podran ser destinataris del Pla 

Xarxa de Governs Locals 2012-2015, en els termes que prevegin els règims 

de concertació o la normativa específica corresponent, els ens instrumentals 

dels municipis de les comarques de Barcelona.  

 

Per formar part del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, la Diputació de 

Barcelona proposa als ens locals del seu àmbit territorial que s’incorporin al projecte 
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mitjançant l’adhesió al Protocol General, que haurà de ser aprovada pels òrgans 

competents dels ens locals i notificada a la Diputació.  

 

L’adhesió al Protocol general prèvia és requisit indispensable per a la concertació 

d’ajuts i la formalització de les actuacions derivades del Pla.  

 

L’adhesió, no obstant, no comporta, per ella mateixa, cap més obligació que la de 

reconduir els actes i instruments concrets de desplegament a les pautes formals 

establertes per aquest Protocol. L’adhesió no dóna lloc a compromisos o obligacions 

concrets sobre els recursos de cap de les parts concertants, ni genera directament 

cap obligació econòmica per a les mateixes.  

 

Els compromisos derivats del desplegament d’aquest Protocol no suposen cap 

limitació de la capacitat o de les competències de les parts concertants i s’estableixen 

sens perjudici d’altres relacions convencionals formalitzades, quan s’escaigui, al 

marge d’aquest instrument.  

 

El període de vigència dels processos de concertació definits en el Protocol comprèn 

els exercicis 2012, 2013, 2014 i 2015, sense perjudici de l’eficàcia temporal que 

puguin tenir els actes i els instruments específics d’aplicació o desplegament que 

s’estableixin.  

 

 

Fonaments de dret 

 

Atès que aquest protocol es fonamenta en les previsions normatives contingudes en 

la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el 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, així com en el Reglament d’obres, activitats i serveis de les 

entitats locals de Catalunya (ROAS) sobre la potestat dels ajuntaments per subscriure 

convenis interadministratius de col·laboració i cooperació. 

 

En conseqüència, la presidenta de la Comissió Informativa d’Administració i Atenció 

Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al Protocol General del Pla 
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Xarxa de Governs Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la Diputació de Barcelona, 

en la sessió de 31 de maig de 2012, que té com a finalitat establir el marc general i la 

metodologia d’implementació de les actuacions i dels recursos compresos en el Pla, 

els Règims de concertació i les Instruccions de desplegament.  

 

Segon. Que la Junta de Govern de l’Ajuntament autoritzi l’adhesió dels seus ens 

dependents, l’Institut d’Esports, l’Institut Municipal d’Acció Cultural, l’Institut Municipal 

de Promoció Econòmica, l’Institut Municipal d’Educació, l’EPE Mataró Audiovisual, al 

Protocol General del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, aprovat pel Ple de la 

Diputació de data 31 de maig de 2012.  

 

Tercer. Remetre la documentació pertinent de l’anterior acord a la Diputació de 

Barcelona per fer efectiva la present adhesió.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

FORA DE CONVOCATÒRIA 
 

Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb 

posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una proposta del Servei de Compres i 

Contractacions, que per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió:  

 

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 8 

assistents a la Junta. 

 

 

5 DECLARAR DESERT EL LOT 1 DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

DEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA ANTONI 

COMAS I INICIAR UN PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT PER A LA 
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SEVA ADJUDICACIÓ 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

 

“Relació de fets 

 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 23/07/2012 es va acordar l'inici de 

l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de 

mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas de Mataró, dividit en els següents lots: 

 

• Lot 1: Prestatgeries, taules, mobiliari de biblioteca, complements i 
senyalística 

• Lot 2: Cadires, butaques i tamborets. 
• Lot 3: Cortines. 
• Lot 4: Sistema d’autoprèstec i seguretat.  
• Lot 5 (corresponent al Lot 7 del projecte): Compactes. 

 

2. En sessió de data 06/09/2012, la Mesa de Contractació va procedir a l’obertura de 

les pliques, havent-se presentat al Lot 1 les empreses Bernadí SA i ST96 SL. 

 

3. Respecte als lots 2 i 3, en la mateixa sessió la Mesa de Contractació va acordar 

requerir a M.C.S.R. perquè en el termini de tres dies presentés els dos certificats de 

bona execució exigits per la clàusula 8.4.i) del plec de clàusules administratives per 

l’acreditació de la solvència tècnica. Transcorregut el termini concedit, només ha 

presentat un. Aquest fet afegit a que la relació de subministraments aportada no 

s’ajusta als articles objecte de contractació, fan arribar a la conclusió de que M.C.S.R.  

no acredita la solvència tècnica necessària per ser admesa a licitació. 

 

4. Mitjançant informe de data 13/09/2012, l’arquitecte i el cap del Servei d’Obres 

comuniquen que examinada la documentació i mostres presentades cap d’elles 

compleix la totalitat de les especificacions indicades al projecte, per la qual cosa no 

compleixen els requisits per ser admeses a licitació. 

Fonaments de dret 
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1. L’article 54. 1 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós 

de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) estableix que Només poden 

contractar amb el sector públic les persones naturals o jurídiques, espanyoles o 

estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en una 

prohibició de contractar i acreditin la seva solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional o, en els casos en què ho exigeixi aquesta Llei, estiguin 

degudament classificades. 

 

2. L'art. 70.a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de 

la Llei de contractes del sector públic, en relació amb l’art. 177.1 del mateix text legal, 

estableixen la possibilitat d’utilitzar el procediment negociat sense publicitat quan les 

ofertes presentades en el procediment antecedent siguin irregulars o inacceptables.  

 

El mateix art. 177 concreta que en aquests supòsits s’haurà d’incloure en la 

negociació a tots els licitadors que en el procediment obert seguit amb anterioritat 

haguessin presentat ofertes conformes amb els requisits formals exigits, i només a 

ells. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada d’Administració 

i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer. Excloure de la licitació a M.C.S.R., per no haver acreditat la suficient 

solvència tècnica, en els termes exposats en l’antecedent tercer d’aquest informe. 

 

Segon. Declarar desert el Lot 1 del procediment de contractació del subministrament 

de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas, ja que, examinada la documentació i 

mostres presentades, cap d’elles compleix la totalitat de les especificacions indicades 

al projecte, per la qual cosa no compleixen els requisits per ser admeses a licitació. 

 

Tercer. Iniciar un procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del Lot 1 

del subministrament de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas, mantenint inalterat 

el plec de clàusules aprovat per la Junta de Govern Local de data 23/07/2012, en el 

qual participaran les empreses Bernadí SA i ST96 SL.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

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. 

 


