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ACTA NÚM. 9/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 18 DE MAIG DE  2015. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el divuit de maig de dos mil quinze, 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           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. 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 del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. 

 

 

Excusen la seva assistència  

Na Núria Calpe i Marquet   2na. 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 el  4 de maig de 
2015 

 
 
2 DESPATX OFICIAL 

yasenjo
Quadre de text
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Gestió Econòmica- 
 
3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 

corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015. 
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació del servei de manteniment de les aplicacions informàtiques de “T-
Systems”, i adjudicació a T-Systems ITC Iberia, SAU.  

5 Aprovar la modificació del plec de prescripcions tècniques particulars de la 
contractació de la gestió dels serveis juvenils d’informació, assessorament i 
intervenció socioeducativa.  

6 Aprovar l’adjudicació del servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa 
d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial de la Direcció de Cultura de l’Ajuntament 
de Mataró i del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró (CMAC) i l’execució del 
programa de rutes i visites turístiques guiades organitzades per Direcció de Promoció 
Econòmica 

7 Aprovar l’adjudicació pel subministrament de lones publicitàries i cartells per a mupis 
8 Aprovar l’adjudicació del servei d’assistència i defensa jurídiques dels empleats de 

l’Ajuntament de Mataró 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
9 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la cobertura de forma temporal 

d’una plaça de professor/a titular secundària A, grup A1, amb un contracte de relleu, 
mitjançant concurs de mèrits amb proves. 

 
SECRETARIA GENERAL 

10 Donar compliment de la Sentència de data 24 d’abril de 2015, dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 
160/2014-B, interposat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL, contra la 
desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial pels 
desperfectes ocasionats a la xarxa elèctrica situada en el carrer Músic Jaume Isern 
número 43 per una màquina municipal quan realitzava treballs d’arrabassament de 
soques de l’arbrat.  

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
11 Aprovació inicial del projecte d’urbanització del PMU-11 “Iveco-Renfe/Farinera” 
 
 -Servei d’Equipaments Municipals- 
12 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista poliesportiva 

Eusebi Millán. 
13 Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista poliesportiva 

Casal de Joves (Plaça Espanya) 
 
 -Via pública- 
14 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 55/15, de 10 de març de 2015,  Jutjat 

Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 
411/2013 F contra la resolució formulada per Decret núm. 420/2013, de 21 de gener 
de 2013 de la Regidora Delegada de Via Pública. 

 
 PRECS I PREGUNTES 
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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  4 de maig de 

2015. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

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 Econòmica- 

 

3 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE L’INFORME D’EXECUCIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 

2015. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

Les bases d’execució del pressupost prorrogades del 2014 al 2015 estableixen en 
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l’article 54 que de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció 

presentarà trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació 

complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà 

compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d’Administració i Atenció 

Ciutadana. 

 

És per això que  proposo: 

 

Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 

corresponent al primer trimestre de l’exercici 2015.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

MANTENIMENT DE LES APLICACIONS INFORMÀTIQUES DE “T-SYSTEMS”, I 

ADJUDICACIÓ A T-SYSTEMS ITC IBERIA, SAU.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe del cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 

de l’Ajuntament, de data 09/04/2015, sol·licita la contractació del servei de 

manteniment de les aplicacions informàtiques de T-Systems, amb una durada de dos 

anys, prorrogable dos anys més i per un import de 92.607,92 euros, IVA no inclòs, 

pels dos anys inicials del contracte.  

 

En el mateix informe es justifica la necessitat d’adjudicar aquest contracte a l’empresa 
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“T-Systems ITC Iberia, SAU”, atès que és l’única empresa que té els drets de 

propietat intel·lectual del programari objecte del contracte i n’és l’única capacitada per 

poder realitzar el manteniment. 

 

Consta informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions de 

l’Ajuntament, de data 22 d’abril de 2015, respecte de la procedència i legalitat 

d’acordar conforme al sol·licitat pel servei que promou la contractació. 

 

Aquest contracte correspon als anomenats de servei, d’acord amb el que disposa 

l’article 10 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 (TRLCSP). 

 

L’apartat d) de l’article 170 del TRLCPS estableix que podrà utilitzar-se el 

procediment negociat sense publicitat prèvia quan per motius relacionats amb la 

protecció de drets d’exclusiva el contracte només es pugui encomanar a un empresari 

determinat. 

 

Atès que a les partides 300600/920310/21600, 300600/923110/21600, 

300600/931110/21600, 300600/932110/21600 del pressupost municipal aprovat per a 

la present anualitat existeix crèdit adequat i suficient per atendre la despesa per l’any 

2015 i se’n preveu la seva existència per als exercicis 2016 i 2017. 

 

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 manteniment de les 

aplicacions informàtiques de “T-Systems”, per quedar justificat l’interès públic. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmiques, administratives i tècniques 

particulars que regiran la contractació del servei expressat en el punt anterior.  

 

Tercer.- Adjudicar el contracte del servei de manteniment de les aplicacions 
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informàtiques de “T-Systems”, a favor de l’empresa “T-Systems ITC Iberia, SAU”, per 

un import de 92.607,92 euros, més 19.447,66 euros en concepte d’IVA pels dos anys 

de durada prevista del contracte. 

 

Quart.- Requerir l’empresa adjudicatària que aporti, en el termini màxim de deu dies 

a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, 

documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament 

una garantia definitiva per import de 4.630,40 euros.  

 

Cinquè.- Un cop hagi constituït la garantia esmentada, l’adjudicatària disposarà d’un 

termini de 15 dies per procedir a la formalització del corresponent contracte 

administratiu.  

 

Sisè.- Notificar la present adjudicació a l’adjudicatari i publicar-la en el perfil del 

contractant d’aquest Ajuntament. 

 

Setè.- Autoritzar i disposar a favor de T-Systems ITC Iberia, SAU, l’import de 

92.607,92 euros, més 19.447,66 euros en concepte d’IVA, en total 112.055,58 euros,  

amb càrrec a les partides del pressupost municipal, de la següent manera: 

 

Manteniment productes SIG-Territori 

Partida:     300600/920310/21600 

Import 2015:    6.065,16 €,  IVA inclòs (AD 26915). 

Import 2016 a 2017:  14.729,68 €,  IVA inclòs (ADPOS 26919). 

 

Manteniment productes de padró d’habitants 

Partida:     300600/923110/21600 

Import 2015:    4.002,22 €,  IVA inclòs (AD 26916). 

Import 2016 a 2017:  9.719,67 €,  IVA inclòs (ADPOS 26920). 

 

Manteniment productes Comptabilitat 

Partida:     300600/931110/21600 

Import 2015:    12.644,43 €,  IVA inclòs (AD 26917). 

Import 2016 a 2017:  30.707,90 €,  IVA inclòs (ADPOS 26921). 
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Manteniment productes de Gestió Tributària 

Partida:     300600/932110/21600 

Import 2015:    9.971,07 €,  IVA inclòs (AD 26918). 

Import 2016 a 2017:  24.215,47 €,  IVA inclòs (ADPOS 26935). 

 

Vuitè.- Condicionar els efectes de la present contractació a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en les partides esmentades en el punt anterior en els pressupostos 

municipals que s’aprovin per als exercicis pressupostaris de 2016 i 2017.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

5 APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS 

TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DE LA GESTIÓ DELS 

SERVEIS JUVENILS D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ 

SOCIOEDUCATIVA.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

Relació de fets 
 
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 d’abril de 2015, es va 

acordar iniciar l’expedient de contractació de la gestió dels serveis juvenils 

d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa, i l’aprovació dels 

corresponents plecs de clàusules administratives i tècniques particulars. 

 

Segon. En data 21 d’abril de 2015 el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
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Catalunya (CEESC) interposa recurs de reposició contra la licitació, en base a les 

al·legacions que considera oportunes i acaba sol·licitant: 

  

1. Es rectifiqui el perfil professional que estableix el plec de prescripcions tècniques 

de l’educador social amb funcions de coordinador dels Espais Joves, per Diplomat o 

Grau en Educació Social, o d’estar habilitat per qualsevol col·legi professional 

d’educadores i educadors socials d’àmbit estatal. 

 

2. Es completi el perfil professional que estableix el plec de prescripcions tècnica del 

coordinador i dinamitzador/a de Patis Oberts, afegint a ser Diplomat o Graduat en 

Educació social, estar habilitat per qualsevol col·legi professional d’educadores i 

educadors socials d’àmbit estatal; i que, a l’hora de contractar educadors socials, es 

tingui en compte que la seva categoria professional és el Grup C d’acord amb l’article 

14 del Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en 

situació de risc. 

 

3. Es rectifiqui el perfil professional que estableix el plec de prescripcions tècniques 

de dinamització de Patis Oberts, per Diplomat o Graduat en Educació Social, o bé 

estar habilitat per qualsevol col·legi professional d’educadores i educadors socials 

d’àmbit estatal, en el cas dels educadors socials. 

 

Tercer. Mitjançant informe de data 30/04/2015, el cap del Servei de Família informa 

que: 

 

- En relació a la titulació dels/ de les professionals és adient mantenir Diplomat o 

Grau en l’àmbit de les ciències socials, preferentment en l’àmbit de l’educació i la 

psicologia, per la diversitat dels projectes i la necessitat de professionals polivalents. 

 

- I es pot incloure en el perfil en els punts b) i c)  i/o estar habilitat per qualsevol 

col·legi professional d’educadores i educadors socials d’àmbit estatal. 

 

Quart. Mitjançant informe de data 04/05/2015, el cap del Servei d’Educació informa la 

conformitat amb modificar el redactat de la Secció V “Mitjans personals” del Plec de 

prescripcions tècniques en el següent sentit: 
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Apartat e): 
Perfil: Diplomat o Grau en Educació Social o estar habilitat per qualsevol col·legi 
professional d’educadores i educadors socials d’àmbit estatal o Tècnic/a Superior en 
Integració Social. 
Categoria. Titulat mig de projectes segons conveni col·lectiu de treball. 
 
Apartat f): 
Perfil: Estudiant d’Integració Social, estudiant d’Educació Social, estudiant d’Animació 
d’Activitats Físico-Esportives. 
 
 
Fonaments de dret  
 

Primer. Perfil del coordinador/a de la xarxa dels serveis d’informació, assessorament i 

intervenció socioeducatius 

 

D’acord amb l’informe de data 30/04/2015 del cap del Servei de Família, aquests 

professionals hauran de gestionar i portar a terme diferents projectes amb activitats 

diverses (lúdiques, informatives, formatives, de dinamització comunitària, coordinació, 

etc), per la qual cosa és interessant obrir el ventall de titulacions dels/ de les 

professionals, per atendre les necessitats d’un públic juvenil amb edats compreses 

entre els 12 i els 25 anys ens els diferent escenaris que presenta aquest plec per als 

Espais Joves: equipaments juvenils, centres educatius i medi obert. 

 

Atès que la titulació exigida en l’actual plec es considera l’adient per les tasques 

objecte del contracte i que és menys restrictiva que la sol·licitada pel recurrent, no es 

procedent accedir a la sol·licitud de que la titulació requerida sigui Diplomat o Grau en 

Educació Social, o d’estar habilitat per qualsevol col·legi professional d’educadores i 

educadors socials d’àmbit estatal. 

 

Segon. Perfil de coordinador i dinamitzador/a de Patis Oberts 

 

En informe de data 04/05/2015, el cap de Servei d’Educació exposa que el contingut 

del Projecte de Patis Oberts ve definit en el punt 3 del plec de prescripcions 

tècniques, i del seu contingut es desprèn que en cap cas és un recurs adreçat 

exclusivament a la població en risc d’exclusió social, sinó tot el contrari, l’objectiu i la 

línia de treball fixada és reforçar l’heterogeneïtat del perfil d’usuaris i usuàries, per 
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tant, el perfil professional pot ser tant el d’un educador social com el d’un integrador 

social.  

 

Per tant, no s’accepta la petició del recurrent de que, en el cas de contractar 

educadors socials, la categoria professional és el Grup C d’acord amb l’article 14 del 

Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de 

risc. Si s’accepta un error material a l’hora de fixar la categoria, en el sentit de que 

enlloc de monitor, s’hauria d’haver fet constar la categoria “titulat mig de projectes 

segons conveni col·lectiu de treball”. 

 

Sí es considera adient incloure en el perfil, el fet estar habilitat per qualsevol col·legi 

professional d’educadores i educadors socials d’àmbit estatal 

 

Tercer. Perfil de la dinamització de Patis Oberts 

 

En l’esmentat informe de data 04/05/2015, el cap de Servei d’Educació exposa que 

en aquest apartat es busca un perfil polivalent capaç de poder dinamitzar activitats 

lúdic esportives. Per tant es proposa no admetre les al·legacions del recurrent, si bé 

es valora que en el plec de prescripcions hi ha hagut un error de forma en el redactat 

que hauria pogut portar a alguna confusió, ja que enlloc de figurar “Perfil: Estudiant 

d’Integració Social, Educació Social, Animació d’activitats Físico-Esportives”, s’hauria 

d’haver fet constar “perfil: Estudiant d’Integració Social, estudiant d’Educació Social, 

estudiant d’Animació d’Activitats Físico-Esportives”. 

 

Aquesta confusió es pot haver donat, per haver omès la categoria professional que 

correspondria: la categoria de  Monitor/a de lleure segons conveni col·lectiu de 

treball. 

  

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.- Estimar parcialment el recurs de reposició presentat pel Col·legi 
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d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) contra la licitació de la 

gestió dels serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa, 

modificant l’apartat V del plec de prescripcions tècniques particulars que queda 

redactat de la següent manera: 

  

“V. MITJANS PERSONALS 
 
A.  Mitjans personals necessaris  
 
L’empresa adjudicatària es compromet a aportar tot el personal necessari i 
suficient per a la realització de l’objecte del contracte i oferir garanties de 
qualitat en la prestació del servei.  
 
L’empresa adjudicatària haurà de prestar com a mínim les següents hores 
distribuïdes de la següent manera: 
 

a)  Coordinador/a de la xarxa dels serveis d’informació, assessorament i 
intervenció socioeducatius:  
      20h/setmanals  
Perfil: Diplomat o Grau en l’àmbit de les ciències socials, preferentment en 
l’àmbit de l’educació i la psicologia, o estar habilitat per qualsevol col·legi 
professional d’educadores i educadors socials d’àmbit estatal. 
Categoria: Director de programes segons conveni col·lectiu.  
 

b) Educador/a amb funcions de coordinador/a  dels Espais joves: 
150 h/setmanals (37,5 h/setmanals per espai jove) d’acord amb el següent 
detall: 

- 96 h/setmanals (24 h/setmanals per espai jove) 
- 54 h/setmanals tasques de coordinació (13,5h/setmanals per espai jove ) 

 
Perfil: Diplomat o Grau en l’àmbit de les ciències socials, preferentment en 
l’àmbit de l’educació i la psicologia, o estar habilitat per qualsevol col·legi 
professional d’educadores i educadors socials d’àmbit estatal. 
Categoria: Titulat mig de projectes amb funcions de coordinació segons 
conveni col·lectiu de treball.  
 

c)  Educadors/es dels Espais Joves: 
260 h/setmanals (65 h/setmanals per Espai Jove). 
Perfil: Diplomat o Grau en l’àmbit de les ciències socials, preferentment en 
l’àmbit de l’educació i la psicologia, o estar habilitat per qualsevol col·legi 
professional d’educadores i educadors socials d’àmbit estatal. 
Categoria: Titulat mig de projectes segons conveni col·lectiu de treball.  
 

d) Tècnic/a de l’Oficina Jove del Maresme: 
37,5h/setmanals. 
Perfil: Diplomat o Grau en l’àmbit de les ciències socials, preferentment de 
l’àmbit de la comunicació, per a l’Oficina Jove del Maresme. 
Categoria: Titulat mig de projectes segons conveni col·lectiu de treball. 
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e)  Coordinador/a i dinamitzador/a de Patis Oberts: 

5 h/setmanals (2,5 h/setmanals per escola). 
20 h/setmanals (10 h/setmanals hores per escola). 
25 h/setmanals (12,5 h/setmanals per escola). 
Perfil: Diplomat o Grau en Educació Social o estar habilitat per qualsevol 
col·legi professional d’educadores i educadors socials d’àmbit estatal o  
Tècnic/a Superior en Integració Social. 
Categoria: Titulat mig de projectes segons conveni col·lectiu de treball. 
 

f) Dinamització Patis Oberts: 
40h/setmanals (30h/setmanals hores a les pistes poliesportives de l’Escola 
Tomàs Viñas i 10h/setmanals a l’Escola Rocafonda).  
Perfil: Estudiant d’Integració Social, estudiant d’Educació Social, estudiant 
d’Animació d’Activitats Físico-Esportives. 
Categoria: Monitor/a de lleure segons conveni col·lectiu de treball. 

g) 800 h/anuals talleristes per als serveis dels Espais Joves i per a l'Oficina 
Jove del Maresme - Sidral. 

Ateses les tasques que haurà de realitzar l’empresa adjudicatària, a l’inici de la 
prestació de serveis, un cop efectuada la subrogació prevista en el punt següent, 
l’empresa adjudicatària haurà d’adequar les categories del personal subrogat a les 
categories descrites més amunt (de la lletra b) a la f)). “ 
 
Segon.- Obrir un nou 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.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

 

6 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I LA 

GESTIÓ I/O EXECUCIÓ DEL PROGRAMA D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DE 

DIFUSIÓ PATRIMONIAL DE LA DIRECCIÓ DE CULTURA DE L’AJUNTAMENT DE 

MATARÓ I DEL CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE MATARÓ (CMAC) 

I L’EXECUCIÓ DEL PROGRAMA DE RUTES I VISITES TURÍSTIQUES GUIADES 
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ORGANITZADES PER DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ ECONÒMICA 

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 febrer de 2015 es va iniciar 

l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’atenció al públic 

i la gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial de la 

Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i del Consorci Museu d’Art Contemporani 

de Mataró (CMAC) i l’execució del programa de rutes i visites turístiques guiades 

organitzades per Direcció de Promoció Econòmica, per un import fixat com a màxim 

per a l’adjudicació del contracte de fins a 294.487,50 euros, IVA exclòs, pels dos anys 

de durada inicial del contracte. 

 

Mitjançant informe de data 22 d’abril de 2015, la conservadora del Museu de Mataró 

va valorar els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de 

data 7 maig de 2015 ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada en 

primer lloc l’oferta presentada per la UTE a constituir per Àgora Serveis Culturals, 

SLU i Fòrum Maresme Serveis Culturals, SL. S’adjunta al present acord còpia 

d’ambdós informes. 

 

Per una altra banda, en el mateix informe es posa de manifest que en el moment de 

tramitació del present expedient de contractació s’estava redactant el projecte de 

museografia de la nova secció del Museu de Mataró destinada al gènere de punt a 

Can Marfà, per la qual cosa la clàusula vintena del plec de clàusules administratives 

particular preveu com un motiu de modificació del contracte la posada en 

funcionament d’aquest equipament. 

 

El passat 28 de març va tenir lloc la inauguració de la nova seu del Museu, per la qual 

cosa es sol·licita incorporar ja al contracte els serveis necessaris per atendre les 

activitats a Can Marfà, que s’han valorat en 14.913,00 euros anuals, IVA no inclòs. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a les corresponents partides dels pressuposts municipals i del CMAC de 

la present anualitat, i es preveu la seva existència en els pressuposts municipals i del 
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CMAC que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

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 d’atenció al públic i la gestió i/o execució 

del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial de la Direcció de Cultura 

de l’Ajuntament de Mataró i del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró 

(CMAC) i l’execució del programa de rutes i visites turístiques guiades organitzades 

per Direcció de Promoció Econòmica, a favor de la UTE a constituir per Àgora 

Serveis Culturals, SLU i Fòrum Maresme Serveis Culturals, SL, pels següents preus 

unitaris, IVA no inclòs: 

 

 
Preu hora activitats didàctiques i de difusió  27 € 
Preu hora activitats turístiques (laborable) 27 € 
Preu hora activitats turístiques (festiu o 
idiomes) 33 € 

Confecció material didàctic 450 € 
Preu hora informador - laborables 17 € 
Preu hora informador - festius 19,50 € 
Preu hora controlador sala - laborables 15,50 € 
Preu hora controlador sala - festius 16,50 € 
Preu hora coordinador 20 € 

 
 
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses Àgora Serveis 

Culturals, SLU i Fòrum Maresme Serveis Culturals, SL aportin, 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 acreditativa de la constitució de la Unió Temporal d’Empreses 
b) documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta Corporació 
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la garantia definitiva per import de 14.843,80 euros. 
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 

des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 341,70 euros, 

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

 

Cinquè.-  Modificar el contracte, amb la inclusió dels serveis necessaris per atendre 

les activitats a Can Marfà, la qual cosa representa un increment de 29.826,00 euros, 

IVA no inclòs, pels dos anys de durada del contracte equivalent al 10 % del preu 

inicial del contracte. 

 

Sisè.-. Disposar a favor de la UTE a constituir per les empreses Àgora Serveis 

Culturals, SLU i Fòrum Maresme Serveis Culturals, SL l’import de 296.876,00 euros, 

més 62.343,96 euros en concepte d’IVA, en total 359.219,96 euros, a càrrec de les 

corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró i del CMAC 

aprovats per a la present anualitat, i els que s’aprovin pels exercicis 2016 i 2017. 

 

Setè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les corresponents partides del pressuposts que s’aprovin per als exercicis 2016 i 

2017. 

 

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 

contractant.” 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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7 APROVAR L’ADJUDICACIÓ PEL SUBMINISTRAMENT DE LONES 

PUBLICITÀRIES I CARTELLS PER A MUPIS 

 

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 març de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament 

de lones publicitàries (Lot 1) i cartells per a mupis (Lot2).  

 

Respecte al Lot 1, el cap de la u.a del Servei de Compres i Contractacions, per mitjà 

d’informe de data 24 d’ abril de 2015, informa  que l’empresa Publiservei, SL ha  

presentat l’ oferta més econòmica per import de 9.010  €. Respecte al Lot 2 l’empresa 

Publiservei, SL també ha  presentat l’ oferta més econòmica per import de 6.350 €.   

L’ únic criteri d’ adjudicació és el preu. S’adjunta còpia del  informe 

 

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat pel  

present exercici 2015, i es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

 

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 el subministrament de lones publicitàries i cartells per a mupis a 

l’empresa Publiservei, SL pels preus unitaris que consten en la seva oferta. 

 

Segon.- Requerir a l’ empresa Publiservei, SL que  constitueixi a favor de 
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l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 2.367,23 euros , corresponent al 

5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que   disposa l’art. 151 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, advertint-lo que cas de    no atendre aquest 

requeriment s’entendrà que ha  retirat la seva oferta i es procedirà a  adjudicar als 

següents licitadors. 

 

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  

101,75 euros, per la publicació de l’ anunci de licitació en el BOP  

 

Cinquè.- Disposar l’import de 57.287 euros,IVA, inclòs de la següent  manera: 

 

               Relació D núm. 1508  per import de 8.480 € 
               Relació DPOS núm. 1520 per import de 12.660 € 
               Relació D núm. 1729 per import de 1.920 € 
               Relació DPOS  núm. 1730 per import de 1.920 €  
               D núm. 30.956 per import de 6.776 € 
               DPOS núm. 30.958 per import de 13.552 € 
               D núm. 30961 per import de 3.993 € 
               DPOS núm. 30965 per import de 7.986 € 
 

Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les partides  dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels 

exercicis  2016 i 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 

contractació durant l’ expressada anualitat. 

 

Setè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat. (6). 

8 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA I DEFENSA 

JURÍDIQUES DELS EMPLEATS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

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 16 de febrer de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, del servei 

d’assistència i defensa jurídiques dels empleats de l’Ajuntament de Mataró per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 30.041,32 euros, 

IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial. 

 

Mitjançant informe de data 20 d’abril de 2015, l’Intendent Major cap de la Policia 

Local i la cap del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica, van procedir a 

la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe 

de data 5 de maig de 2015 han valorat les ofertes econòmiques, tot quedant 

classificada en primer lloc l’empresa Gómez Arias Advocats Associats, SL. 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 les corresponents partides del pressupost municipal aprovat pel  

present exercici 2015, i es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

 

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 el servei d’assistència i defensa jurídiques dels empleats de 

l’Ajuntament de Mataró a l’empresa Gómez Arias Advocats Associats, SL pels preus 
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unitaris que consten en la seva oferta. 

Segon.- Requerir a l’ empresa Gómez Arias Advocats Associats, SL que  constitueixi 

a favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 1.502,06 euros , 

corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que   

disposa l’art. 151 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, advertint-lo que cas 

de  no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha  retirat la seva oferta i es 

procedirà a  adjudicar als següents licitadors. 

 

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  

96,10 euros, per la publicació de l’ anunci de licitació en el BOP  

 

Cinquè.- Disposar l’import de 36.349,20 euros,IVA, inclòs de la següent  manera: 
 

Partida 700400/132240/22604 
 
Any 2015: 4.170,87 euros, IVA inclòs (operació D núm. 36937) 
Any 2016 i 2017: 14.028,33 euros, IVA inclòs (operació DPOS núm. 36974) 
 

Partida 320100/920210/22604 
 
Any 2015: 4.916,23 euros, IVA inclòs (operació D núm. 37133) 
Any 2016 i 2017: 13.233,77 euros, IVA inclòs (operació DPOS núm. 37140) 
 

Sisè.-  Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels 

exercicis  2016 i 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 

contractació durant l’ expressada anualitat. 

 

Setè.-  Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

9 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE FORMA TEMPORAL D’UNA PLAÇA DE PROFESSOR/A 

TITULAR SECUNDÀRIA A, GRUP A1, AMB UN CONTRACTE DE RELLEU, 

MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS AMB PROVES. 

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

presenta la proposta següent: 

 
“La senyora L. D. R., personal laboral amb contracte fix en la categoria de professora 

titular secundària A, grup A1, adscrit al lloc de treball de professora titular A de 

secundària, va presentar el dia 17 de febrer de 2015 (registre d’entrada número 2015-

007578-1), una sol·licitud mitjançant la qual demana acollir-se a la jubilació parcial a 

partir del dia 1 de setembre de 2015, per tenir complerts els 61 anys, requisit per 

aquesta modalitat de jubilació. 

 

Segons allò que estableix l’article 12.6 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de 

contractes a temps parcial i contractes de relleu en relació al contracte per jubilació 

parcial, per poder realitzar aquest tipus de contracte, l'empresa ha de celebrar 

simultàniament un contracte de treball per al desenvolupament de la mateixa 

categoria laboral, o similar, entenent per tal el desenvolupament de tasques 

corresponents al mateix grup professional, amb un treballador en situació d'atur o que 

tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, a fi de substituir 

la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment. 

 

Conseqüentment, a fi de poder dur a terme la jubilació parcial de la senyora L. D. R., 

es fa necessari realitzar un procés de selecció que permeti cobrir de forma temporal, i 
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mitjançant un contracte de relleu, la part de la jornada de treball que restarà vacant. 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de 

Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 16 i següents i 94 i següents, del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats locals, en relació als sistemes de selecció del personal temporal al servei de 

les entitats locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, 

i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

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.- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que regularan, 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per a la cobertura de forma temporal d’una plaça de professora titular 

secundària A, grup A1, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de 

l’ocupant de la plaça. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 
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Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, 

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

 

Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i 

exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de 

mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

10 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DE DATA 24 D’ABRIL DE 2015, 

DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE 

BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 160/2014-B, 

INTERPOSAT PER ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL, CONTRA LA 

DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PELS DESPERFECTES OCASIONATS A LA 

XARXA ELÈCTRICA SITUADA EN EL CARRER MÚSIC JAUME ISERN NÚMERO 

43 PER UNA MÀQUINA MUNICIPAL QUAN REALITZAVA TREBALLS 

D’ARRABASSAMENT DE SOQUES DE L’ARBRAT.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 29 d’abril de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia de data 24 d’abril de 2015, dictada en el 

Procediment Abreujat número 160/2014-B, interposat per ENDESA DISTRIBUCION 

ELECTRICA SL, contra el decret numero 673/2014, de 3 de febrer, de la regidora 

delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació 
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administrativa de responsabilitat patrimonial pels desperfectes ocasionats a la xarxa 

elèctrica situada en el carrer Músic Jaume Isern número 43 per una màquina 

municipal quan realitzava el dia 3 de maig de 2011 treball d’arrabassament de soques 

de l’arbrat. 

 

La reclamació administrativa prèvia quantificava inicialment el dany reclamat en 

6.782,99 euros.  

 

En canvi, posteriorment, la demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés 

a la part actora una indemnització per danys per un import de 5.962,02 euros.  

 

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu estima parcialment la demanda 

d’ENDESA a qui li reconeix una indemnització per un import de 1.668,57 euros que 

es correspon amb el 50% sobre la quantia acreditada durant la tramitació del judici en 

concepte de “reparación de averias” (3.337,13 euros) atès que hi ha concurrència de 

culpa de la víctima a l’haver quedat acreditat que van facilitar un CD l’any 2005, amb 

informació errònia sobre per on passa la xarxa elèctrica. 

 

La sentència és ferma per la quantia del recurs. 

 

La companyia asseguradora municipal ha efectuat el dipòsit del principal més els 

interessos en el jutjat. 

 

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de gener 

de 2013 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 compliment de la Sentència de data 24 d’abril de 2015, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona en el Procediment Abreujat 

número 160/2014-B, interposat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÈCTRICA SL, contra 

el decret numero 673/2014, de 3 de febrer, de la regidora delegada d’Administració i 

Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial pels desperfectes ocasionats a la xarxa elèctrica situada 
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en el carrer Músic Jaume Isern número 43 per una màquina municipal quan realitzava 

el dia 3 de maig de 2011 treball d’arrabassament de soques de l’arbrat (Expedient: 

W67/2011). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

11 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-11 

“IVECO-RENFE/FARINERA” 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“La societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) en la seva 

qualitat d’administració actuant de l’àmbit Iveco-Renfe/Farinera/Veïnat de Valldeix, en 

virtut dels acords plenaris de 9 de setembre de 2004 i 7 de juliol de 2005, ha 

presentat per a la seva aprovació el Projecte d’urbanització del PMU-11 Iveco-

Renfe/Farinera.  

 

L’objecte del projecte d’urbanització és la definició a nivell constructiu i la valoració de 

les obres d’urbanització del sector PMU-11 d’acord amb les determinacions del 

planejament, amb un pressupost d’execució de contracta IVA inclòs de 8.421.266,89 

€ euros.  
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El planejament aprovat a l’àmbit al qual es sotmet el Projecte d’urbanització és: 

 

- La segona Modificació puntual del Pla general d’ordenació Iveco-Renfe-Farinera 

/Veïnat Valldeix, aprovada definitivament el 10 de desembre de 2013 pel conseller 

de Territori i Sostenibilitat, la qual preveu el desenvolupament de l’àmbit en un 

polígon d’actuació (UA-89d av. Ernest Lluch/Valldeix) i dos sectors de millora 

urbana (PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera i PMU-10 Isaac Peral-Renfe), de gestió i 

fases d’execució independents.  

 

- El Pla de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera, aprovat definitivament el 

29 de gener de 2015 per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, 

suspesa l’executivitat i publicació al DOGC fins la presentació d’un text refós que 

incorpori una sèrie de prescripcions.  

 

Donades les grans dimensions del sector, el projecte d’urbanització s’ha plantejat 

perquè es pugui efectuar en tres fases d’execució per facilitar el seu 

desenvolupament tal com preveu el planejament. Aquestes fases corresponen a les 

illes projectades partint l’àmbit d’Iveco en dos fases mentre que la tercera fase 

correspon a l’àmbit de la Farinera. Tanmateix el projecte d’urbanització preveu un 

petit quart àmbit que correspon a la reurbanització de un petit tram de l’avinguda 

Maresme contigu al límit del sector veí de la illa 1 de la Ronda Barceló i que és 

imputable a l’administració actuant.  

 

Els diferents serveis municipals han informat el projecte, amb el següent resultat: 

 

- El Coordinador de projectes de l’Àrea de Via Pública i Equipaments Municipals, el 

16 d’abril de 2015, favorable però cal completar documentació. 

- El Servei de Mobilitat, el 20 d’abril de 2015, favorable amb especificacions. 

- Aigües de Mataró, el 23 d’abril de 2015, favorable amb prescripcions. 

- La Secció d’Infraestructures d’Espais Públics del Servei d’Espais Públic, de 30 

d’abril de 2015, favorable amb prescripcions. 

 

El servei tècnic municipal a informat favorablement l’aprovació inicial supeditada a 

l’aprovació del Text Refós del PMU-11 i amb les següent prescripcions: 
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1. Referent als àmbits d’urbanització, cal determinar  que l’àmbit d’urbanització 4 

que correspon a la reurbanització de un petit tram de l’avinguda Maresme contigu 

al límit del sector veí de la illa 1 de la Ronda Barceló no es imputable al sector 

corresponent-li a l’administració actuant. 

2. Referent a les telecomunicacions, cal que en la memòria descriptiva es recullin 

els tubs de diàmetre 40mm i al plànol 28 de detall de les rases, es prevegin les 

seccions tipus amb els tubs de diàmetre 125. 

3. Referent a la mobilitat, caldrà aportar de plànol de com quedarà l’aparcament 

existent de Renfe respecte l’obertura dels carrers A i H que ocupen una part 

d’aquest. 

4. Referent al sanejament i aigua potable, cal incorporar les condicions indicades en 

l’informe d’Aigües de Mataró, SA. 

5. Referent a la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics cal substituir el paviment 

dels zones d’estacionament per llamborda de color negre, granellada i bisellada, 

de mides 20x10cm i 8cm de gruix. També cal justificar a la memòria que 

l’amplada mínima de la vorera costa mar serà molt superior a 1m. quan es 

desenvolupin els espais lliures previstos al sector veí PMU-10.   

6. Referent a la secció de Jardineria cal puntualitzar que l’arbrat de  l’especie Albizia 

julibrissin sigui de la varietat “ombrella” i els de l’espècie Koelreuteria paniculata 

siguin de la varietat “Fastigiata”. 

 

Vistos els informes tècnics i jurídic; els articles 58.4, 72, 89.6 i 119.2 del Decret 

Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 23 

del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo 

a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades en decret 

d’alcaldia de 14 de juny de 2011, l’adopció, si s’escau, dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del PMU-11 Iveco-

Renfe/Farinera, presentat per Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), en 

la seva qualitat d’administració actuant, amb les següents condicions: 

 
a) L’executivitat d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació del Text refós Pla 

de millora urbana PMU-11 Iveco-Renfe/Farinera. 

b) Cal complir les prescripcions establertes en els informes tècnics municipals 

relacionats en la part expositiva, els quals es donen trasllat a PUMSA. 
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Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en 

el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als 

taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal. 

 

Tercer.- Sol·licitar informe als organismes públics competents afectats i concedir el 

termini d’un mes a les empreses de subministrament de serveis afectades perquè es 

pronunciïn sobre el projecte. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades, a PUMSA i als serveis 

municipals afectats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

-Servei d’Equipaments Municipals- 

 

12 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 

COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA EUSEBI MILLÁN. 

 

El senyor Joan Mora i Bosc, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Vist el “Projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista poliesportiva Eusebi Millan”, 

redactat per l’arquitecte A.Q. i revisat pel Servei d’Equipaments Municipals, amb un 

pressupost de 512.390,19 euros sense IVA, més 107.601,94 que correspon al 21%, 

que fan un total de 619.992,14 euros amb IVA. 

 

El projecte planteja el cobriment de la pista exterior com una primera fase de la futura 

ampliació de poliesportiu Eusebi Millan, de forma que al final s’acabi incorporant a la 

instal·lació existent un nou PAV-3, amb els requeriments tècnics i funcionals definits 

pel Consell Català de l’Esport. 
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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 bàsic i executiu de cobriment de la pista 

poliesportiva Eusebi Millan”, i el seu estudi de seguretat i salut, redactat per 

l’arquitecte A.Q. i revisat pel Servei d’Equipaments Municipals, amb un pressupost de 

512.390,19 euros sense IVA, més 107.601,94 que correspon al 21%, que fan un total 

de 619.992,14 euros amb IVA. 

 

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. (6). 

 

 

 

13 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE 

COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA CASAL DE JOVES (PLAÇA 

ESPANYA) 

 

El senyor Joan Mora i Bosc, Alcalde president, presenta la proposta següent: 
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Vist el “Projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista poliesportiva Casal Joves 

(Plaça Espanya)”, redactat per l’equip redactor Binari Arquitectes (R.A. i G.V.) i 

revisat pel Servei d’Equipaments Municipals, amb un pressupost de 351.169,00 euros 

sense IVA, més 73.745,49 que correspon al 21%, que fan un total de 424.914,49 

euros amb IVA. 

 

El present projecte té per objecte el cobriment de la pista poliesportiva al aire lliure 

adjacent al Casal de Joves, així com la seva adequació a la normativa d’accessibilitat 

i protecció contra incendis. 

 

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 bàsic i executiu de cobriment de la pista 

poliesportiva Casal Joves (Plaça Espanya)”, i el seu estudi de seguretat i salut, 

redactat per l’equip redactor Binari Arquitectes (R.A. i G.V.) i revisat pel Servei 

d’Equipaments Municipals, amb un pressupost de 351.169,00 euros sense IVA, més 

73.745,49 que correspon al 21%, que fan un total de 424.914,49 euros amb IVA. 

 

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 
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Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

-Via pública- 

 

14 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 55/15, DE 10 

DE MARÇ DE 2015,  JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 6 DE BARCELONA, 

EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 411/2013 F CONTRA 

LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 420/2013, DE 21 DE GENER 

DE 2013 DE LA REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA. 

 
 

El senyor Joan Mora i Bosc, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“En data 21 de gener de 2013, per Decret núm. 420/2013, la regidora Delegada de 

Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment, resolgué la desestimació del recurs de 

reposició interposat pel senyor A.M.G. contra una sanció imposada per infracció en 

matèria de trànsit en l’expedient núm. 127300444. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 411/2013 F pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 6 de Barcelona. 

 

En data 10 de març de 2015, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 5 de març de 2015, es dictà sentència núm. 55/15 resolent-se 

“1. He resolt desestimar el recurs presentat per D. A.M.G. contra Ajuntament de 

Mataró, amb imposició de costes a l’actora fins un màxim de 100 euros”  

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de 
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disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 55/15, de 10 

de març de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en 

relació al recurs contenciós administratiu 411/2013 F contra la resolució formulada 

per Decret núm. 420/2013 , de data 21 de gener de 2013 de la Regidora Delegada de 

Via Pública. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i cinc minuts de dues de la 

tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la 

present acta. 

 




