
 1 

ACTA NÚM. 13/2012 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 23 DE JULIOL  DEL  2012. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-tres de juliol 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 2 de juliol del 
2012.  

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 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 subjecte a regulació harmonitzada del 
subministrament de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas.  

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del 
servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona. 
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5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada de 
les obres del Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni Comas, a 
l’antic Escorxador, versió 2012. 

6 Adjudicar la gestió del servei dels Espais Joves de Cerdanyola, La Llàntia i Pla d’en 
Boet. 

7 Adjudicar el servei de gestió de les deixalleries 
 
 -DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS- 
 
8 Ratificació del decret 3999/2012, de 18 de juny de convocatòria del procés selectiu 

per cobrir 6 llocs de treball pel dispositiu temporal d’informació cadastral any 2012.  
9 Modificació de les bases específiques del procés selectiu per cobrir una  plaça de 

tècnic/a d’administració general, grup A1, accés lliure, concurs oposició, nomenament 
funcionari/ària de carrera  

 
SECRETARIA GENERAL 

 
10 Donar-se per assabentada de la Sentència número 207, de 26 de juny de 2012, que 

desestima el Recurs Ordinari número 286/10, interposat contra la desestimació de la 
reclamació d’indemnització per caiguda a la via pública. 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 -Obres- 
 
11 Aprovació inicial del Projecte del clavegueram i l’aigua potable de l’avinguda Gatassa i 

dels carrers  Manuel Fradera i Llanes,  Domènec Matheu i Lluís Moret, promogut per la 
societat Aigües de Mataró SA i autorització per executar les obres. 

 
 -Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat- 
 
12 Donar compte de la sentència 471 de 19/6/2012 del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya que estima el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament, contra la 
Sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu nº 4 de Barcelona, relativa Al projecte 
de Reparcel·lació de la UA-53 EL VERDET. 

13 Acceptar la subvenció FEDER pel projecte “Regeneració urbana del nou eix comercial 
de Mataró”. 

 
 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  2 de juliol del 

2012. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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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 SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL 

SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI PER A LA BIBLIOTECA ANTONI COMAS.  

 

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

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 21/06/2012, el cap del Servei d’Obres sol·licita la 

tramitació de la contractació del subministrament de béns mobles per a la biblioteca 

Antoni Comas de Mataró. 

 

Per informe de data 26/06/2012 el tècnic de compres del Servei de Compres i 

Contractacions proposa que s’iniciï un expedient per a la contractació dels lots 1, 2, 3, 

4 i 7 del projecte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte el valor conjunt 

de tots els lots, el valor estimat del contracte és de 487.907,21 euros. 

 

Consta a l’expedient: 
 
• informe del secretari general de data 11/07/2012, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 
públic. 

 
• Informe de l’interventor de Fons de data 11/07/2012 respecte a l’existència de 
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crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 400300/92471L/62500 del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat 2012, i la previsió de la seva existència en els 
pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014.  

 
A efectes del que disposa l’art. 103.1 del TRLCSP, es justifica l’exigència de 

garantia provisional en el fet de que el procediment inclou una fase de subhasta 

electrònica, i en aquestes es freqüent que es produeixin baixes temeràries. 

 

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. 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.- Iniciar l’expedient de contractació 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: 

310.478,11 €, IVA no inclòs 
• Lot 2: Cadires, butaques i tamborets: 48.272.85 € IVA no inclòs. 
• Lot 3: Cortines: 54.399,60 € IVA no inclòs. 
• Lot 4: Sistema d’autoprèstec i seguretat: 63.739,55 € IVA no inclòs.  
• Lot 5 (corresponent al Lot 7 del projecte): Compactes: 11.017,10 € IVA no 

inclòs. 
 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte el valor conjunt 

de tots els lots, el valor estimat del contracte és de 487.907,21 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 subjecte a regulació harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de 
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la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 487.907,21 €, més 87.823,30 € en concepte 

d’IVA, en total, 575.730,51 €, a càrrec de la partida 400300/92471L/62500 del 

pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2012 de la següent manera: 

 
• Lot 1: 366.364,17 € (operació A núm. 33251) 
• Lot 2: 56.961,96 € (operació A núm. 33252) 
• Lot 3: 64.191,53 €.(operació A núm. 33253) 
• Lot 4: 75.212,67 €. (operació A núm. 33254) 
• Lot 5: 13.000,18 €.(operació A núm. 33255)” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL 

SERVEI A DOMICILI DE SUPORT A LA LLAR I ATENCIÓ A LA PERSONA. 

 

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

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 08/06/2012, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita 

la tramitació de la contractació del servei a domicili de suport a la llar i atenció a la 

persona en el municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 3.663.802,50 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada 

inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars,, el valor estimat 

del contracte és de 10.075.456,87 euros. 
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Consta a l’expedient: 

 
• informe del secretari general de data 12/07/2012, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons de data 12/07/2012 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 600401/233110/22799 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2012, i la previsió de la seva existència en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014.  

 

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. 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.- Iniciar l’expedient de contractació del servei servei a domicili de suport a la 

llar i atenció a la persona en el municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim 

per a l’adjudicació del contracte de fins a 3.663.802,50 euros, IVA no inclòs, pels dos 

anys de durada inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars,, el valor estimat 

del contracte és de 10.075.456,87 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 
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mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini fins el 7 de setembre de 2012 per a la 

presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 3.663.802,50 €, més 160.716,98 € en concepte 

d’IVA, en total, 3.824.519,48 €, a càrrec de la partida 600401/233110/22799 de la 

següent manera: 

 

Exercici 2012: 318.709,96 euros (operació A núm. 33277) 

Exercicis 2013 i 2014: 3.505.809,52 euros (operació APOS núm. 33278) 

 

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida 

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014, a fi de poder 

atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DE 

LES OBRES DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE LA 

BIBLIOTECA ANTONI COMAS, A L’ANTIC ESCORXADOR, VERSIÓ 2012. 

 

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

Ciutadana, presenta la proposta següent: 
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“Mitjançant informe de data 12/07/2012, el cap del Servei d’Obres sol·licita la 

contractació de les obres del Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca 

Antoni Comas, a l’antic Escorxador, versió 2012, per un import fixat com a màxim per 

a l’adjudicació del contracte de fins a 320.426,08 euros, IVA no inclòs. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 13/07/2012, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

• Informe de l’interventor de Fons de data 13/07/2012 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 400300/92471L/63200 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2012.  

 

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

l’article 6 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, i s’adjudicarà per procediment 

obert i seguint la tramitació d’urgència a que fan referència l’article 112 del mateix text 

legal.  

 

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.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte d’urbanització 

dels entorns de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic Escorxador, versió 2012 per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 320.426,08 euros, 

IVA no inclòs. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 
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mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 320.426,08 €, més 57.676,69 € en concepte 

d’IVA, en total, 378.102,77 €, a càrrec de la partida 400300/92471L/63200 (operació 

A núm. 33517). 

 

Cinquè.-  Atès que el Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni 

Comas, a l’antic Escorxador, versió 2012, va ser aprovat inicialment per acord del Ple 

municipal de data 5 de juliol de 2012, se sotmet l’adjudicació del present contracte a 

la condició suspensiva d’aprovació definitiva del projecte, ja que se li ha de donar el 

tràmit d’informació pública previst a l’art. 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 al previst als mateixos efectes a l’art. 37 del decret 1798/1995, de 13 de 

juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

 

Així mateix l’execució del contracte queda sotmesa a l’autorització del canvi de destí 

de les subvencions atribuïdes per al PUOSC 2008-2012, anualitat 2012, a favor de 

l’actuació única del Projecte d’urbanització dels entorns de la biblioteca Antoni 

Comas, a l’antic Escorxador, versió 2012.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

6 ADJUDICAR LA GESTIÓ DEL SERVEI DELS ESPAIS JOVES DE 

CERDANYOLA, LA LLÀNTIA I PLA D’EN BOET. 
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La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 12 de març de 2012 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de gestió dels 

Espais Joves de Cerdanyola, La Llàntia i Pla d’En Boet. 

 

El Cap del Servei de Família de l’Ajuntament de Mataró, per mitjà d’informe de data 

21 de maig de 2012, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen 

d’un judici de valor, i per informe de data 25 de juny de 2012 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. 

 

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses 

derivades de la present contractació a la partida 600200/234120/22799 del 

pressupost municipal per a 2012. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i 

suficient per als exercicis futurs de 2013 i 2014. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151,152, 156, 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.  

 

Qui subscriu, presidenta 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.- Modificar la clàusula quarta del plec de condicions econòmiques i 

administratives que regeix la contractació del servei de gestió dels Espais Joves de 

Cerdanyola, La Llàntia i Pla d’En Boet en el sentit de variar la data d’inici en la 

prestació del servei, establint-la en el dia 1 de setembre de 2012, sense variar-ne 

però la durada total del contracte, que continuarà essent de dos anys. 

 

Segon.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió 

dels Espais Joves de Cerdanyola, La Llàntia i Pla d’En Boet, a favor de l’empresa 
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Gedi, Gestió i Disseny, SCCL, d’acord amb les condicions i preus oferts en la seva 

proposició.  

 

Tercer.- Requerir a l’empresa “Gedi, Gestió i Disseny, SCCL” que constitueixi a favor 

de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 11.800 euros, corresponent al 

5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, així com certificats d’estar al corrent 

amb les seves obligacions tributàries i de la seguretat social, 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, adventint-lo que cas de no atendre 

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

al següent licitador. 

 

Quart.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 

adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 

 

Cinquè.- Requerir 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 

119,45 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.  

 

Sisè.- Disposar a favor de l’empresa “Gedi, Gestió i Disseny, SCCL” l’import de 

236.000 euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 600200/234120/22799, de la 

següent manera: 

 
Any 2012   
 
Espai Jove Cerdanyola: 14.583,33 euros (doc D núm. 30184) 
Espai Jove La Llàntia: 14.583,33 euros (doc. D núm. 30185) 
Espai Jove Pla d’En Boet: 10.166,67 euros (doc. D núm. 30186) 
 
Any 2013 i 2014  
 
Espai Jove Cerdanyola: 72.916,67 euros (doc ADPOS núm. 30199) 
Espai Jove La Llàntia: 72.916,67 euros (doc. ADPOS núm. 30201) 
Espai Jove Pla d’En Boet: 50.833,37 euros (doc. ADPOS núm. 30202) 

 

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

a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 
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s’aprovi per a l’exercici del 2013 i 2014, a fi de poder atendre les obligacions que 

meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

Vuitè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa 

partida: 

 
Any 2012   
 
Espai Jove Cerdanyola: 23.049,37 euros (doc A/ núm. 30187) 
Espai Jove La Llàntia: 23.049,37 euros (doc. A/ núm. 30188) 
Espai Jove Pla d’En Boet: 16.042,13 euros (doc. A/ núm. 30189) 
 
Any 2013 i 2014  
 
Espai Jove Cerdanyola: 65.857,22 euros (doc APOS/ núm. 30192) 
Espai Jove La Llàntia: 65.857,22 euros (doc. APOS/ núm. 30194) 
Espai Jove Pla d’En Boet: 45.865,41 euros (doc. APOS/ núm. 30195) 

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

7 ADJUDICAR EL SERVEI DE GESTIÓ DE LES DEIXALLERIES 

 

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

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2012 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de gestió de les 

deixalleries. 

 

El Tècnic de Residus i Neteja Viària de l’Ajuntament de Mataró, per mitjà d’informe de 

data 29 de juny de 2012, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que 
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depenen d’un judici de valor, i per informe de data 16 de juliol de 2012 ha valorat les 

ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “L’Arca del 

Maresme Empresa Inserció, SLL”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós 

informes. 

 

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses 

derivades de la present contractació a la partida 400100/162240/22799 del 

pressupost municipal per a 2012. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i 

suficient per als exercicis futurs de 2013 a 2016. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151,152, 156, 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.  

 

Qui subscriu, presidenta de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió 

de les deixalleries, a favor de l’empresa L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, 

d’acord amb les condicions i preus oferts en la seva proposició.  

 

Segon.- Requerir a l’empresa “L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL” que 

constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 53.600,154 

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, adventint-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 117,40 euros, 
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per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i 633,83 euros que correspon a la 

publicació de l’anunci al BOE.   

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL” 

l’import de 1.179.203,4 euros, aplicant un 10 % d’IVA, que és el nou tipus impositiu 

que començarà a aplicar-se el proper dia 1 de setembre, amb càrrec a la partida 

400100/162240/22799, de la següent manera: 

 

Any 2012   
122.833,69 €, IVA inclòs (operació D núm. 33499) 

 
Any 2013 a 2016  
1.056.369,71 €, IVA inclòs (operació ADPOS núm. 33505) 

 

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

a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovi per a l’exercici del 2013 a 2016, a fi de poder atendre les obligacions que 

meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa 

partida: 

 

Any 2012   
21.749,66 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 33502) 

 
Any 2013 a 2016  
1.243.416,65 €, IVA inclòs (operació APOS/ núm. 33504) 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

-DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS- 

 

8 RATIFICACIÓ DEL DECRET 3999/2012, DE 18 DE JUNY DE 
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CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER COBRIR 6 LLOCS DE TREBALL 

PEL DISPOSITIU TEMPORAL D’INFORMACIÓ CADASTRAL ANY 2012.  

 

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

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Per tal de poder iniciar el procés per cobrir 6 llocs de treball pel dispositiu 

d’informació temporal de la revisió cadastral que portarà a terme l’Ajuntament de 

Mataró durant l’any 2012, la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana va 

resoldre convocar aquest procés per decret 3999/2012, de data 18 de juny de 2012. 

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 4282/2011, de 

14 de juny la Regidora-Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen 

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

del següent ACORD: 

 

Únic- Ratificar el decret número 3999/2012, de data 18 de juny de 2012, el contingut 

del qual és el següent: 

 

“L’Ajuntament de Mataró portarà a terme, durant els mesos de setembre a desembre, 

la campanya de revisió cadastral. 

 

Per tal de poder atendre les necessitats d’informació i de gestió que comportarà 

aquesta revisió, cal posar en marxa un dispositiu temporal d’informació cadastral, 

destinada a reforçar l’Oficina d’Atenció Ciutadana. 

 

Aquest reforç estaria conformat per sis persones que anirien a donar suport a 

diferents punts d’atenció ciutadana, de manera temporal, mentre duri aquesta 

campanya. 

 

Atesa que existeix la necessitat de cobrir temporalment aquests sis llocs de treball, 

que s’equiparen retributivament al lloc de treball d’especialista d’atenció ciutadana. 

 

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

en unes bases úniques i excepcionals que  regulin l’esmentat procés. 
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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 4282/2011, de 

data 14 de juny resolc: 

 

Primer .- Aprovar les bases que s’adjunten com a annex i que regularan el procés 

selectiu per l’adscripció provisional a 6 llocs de treball, equiparats retributivament al 

lloc d’especialista d’atenció ciutadana,  sota la dependència jeràrquica de la cap del 

servei d’Atenció Ciutadana, de l’ Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.  
 

Segon.- Convocar i obrir un termini de presentació de sol·licituds de participació en 

l’esmentat procés selectiu, mitjançant entrevistes amb test psicotècnics, de 5 dies 

hàbils, a partir de l’endemà de la publicació al portal corporatiu de l’anunci 

d’aprovació de la convocatòria, d'acord amb la descripció i requisits de participació 

que es fan constar a l'annex d'aquesta proposta. 

 

Tercer.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local a la propera 

sessió que se celebri.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

9 MODIFICACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES DEL PROCÉS SELECTIU 

PER COBRIR UNA  PLAÇA DE TÈCNIC/A D’ADMINISTRACIÓ GENERAL, GRUP 

A1, ACCÉS LLIURE, CONCURS OPOSICIÓ, NOMENAMENT FUNCIONARI/ÀRIA 

DE CARRERA  

 

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

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“En sessió de data 30 d’abril de 2012, la Junta de Govern Local va acordar convocar 
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un procés per cobrir una plaça de tècnic/a d’administració general, subescala tècnica, 

grup a, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari, mitjançant concurs 

oposició, modalitat d’accés lliure. 

 

L’esmentada convocatòria, establia com a requisit de participació: estar en possessió 

de la titulació acadèmica de llicenciatura en dret, llicenciatura en ciències polítiques, 

llicenciatura en empresarials, llicenciatura en economia, intendent mercantil o actuari. 

 

Altrament, les bases específiques també recollien com a funcions generals, entre 

d’altres, “5. Assessorar jurídicament de manera interna i/o externa” i “7. Defensar i 

representar l’ajuntament a procediments judicials”. 

 

Amb data 6 de juny de 2012 han entrat en el Registre de l’Ajuntament al·legacions 

formulades pel Sr. M.A.M.F., en el que sol·licita que es modifiqui l’apartat relatiu a 

requisits específics per a participar a la convocatòria   i/o l’apartat de funcions 

generals de les bases específiques del procés selectiu . 

 

Estudiades les al·legacions i vist l’informe del servei d’Organització i 

Desenvolupament és procedent estimar-les parcialment i modificar les funcions 

cinquena i setena recollides a les bases específiques. 

 

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

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

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

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

de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO: 

 

Primer.- Modificar les bases específiques, a l’apartat de “Funcions Generals”, del 

procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a d’administració general, grup A, 

subgrup A1, en el següent sentit: 

 

Funcions generals: 
 

1. Gestionar, controlar i responsabilitzar-se jurídicament d'expedients.  
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2. Gestionar en nivell superior de processos i procediments 
administratius.  

3. Signar documents administratius per delegació del secretari general de 
la corporació. 

4. Actuar de secretari/ària de comissions municipals. 
5. Assessorar de manera interna i/o externa en la matèria àmbit 

d’actuació del lloc de treball. 
6. Col·laborar en l'elaboració d'ordenances, reglaments i altra normativa 

jurídica pròpia del seu àmbit de treball. 
7. Representar l'ajuntament en relació als temes propis de lloc de 

treball. 
8. Col·laborar en la gestió dels equipaments adscrits al servei. 
9. Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, d'acord amb els 

procediments establerts i la normativa en matèria de prevenció de 
riscos laborals. 

10. Qualsevol altra funció de la competència professional de l'ocupant, que 
els seus caps jeràrquics li puguin encomanar. 

 

Segon.- Obrir nou termini de presentació de sol·licituds durant 20 dies naturals, 

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta modificació al 

DOGC. 

 

Tercer.-  Informar als aspirants que hagin presentat sol·licitud que no caldrà que 

tornin a presentar-les.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 207, DE 

26 DE JUNY DE 2012, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚMERO 

286/10, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ 

D’INDEMNITZACIÓ PER CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. 

 

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

Ciutadana, presenta la proposta següent: 
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“En data 29 de juny de 2012, el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de 

Barcelona, ha notificat la sentència número 207 de 26 de juny de 2012, dictada en el 

Procediment Ordinari número 286/2010, interposat per la senyora Dolores Rodríguez 

Vegas, contra el decret número 2291/2010 de 16 de març de la Consellera Delegada 

de Serveis Centrals. 

 

Aquest decret va desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda 

al carrer Avinguda Francesc Layret el dia 4 d’octubre de 2008 per un import de 

25.064,15 euros. 

 

La demanda interposada tenia com a pretensió percebre la indemnització reclamada 

de 25.064,15 euros. La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima el 

recurs interposat per la part actora i confirma la resolució impugnada amb els 

següents arguments: 

 

“Sin embargo, la versión de los hechos que se nos ofrece en la 

demanda, solo aparece respaldada por el matrimonio formado por el Sr. 

G. y la Sra. M.; ambos amigos de la demandante. Y, aunque las 

relaciones de amistad no siempre deban suponer la descalificación de 

ése género de testimonios, la prudencia y la experiencia acumulada por 

los órganos jurisdiccionales con motivo de la llamativa eclosión que se 

ha venido suscitando en los últimos años a propósito de las caídas en la 

vía pública, deberán llevar a este Juzgado a apreciar, en los testimonios 

y declaraciones que nos han sido ofrecidos, signos evidentes de 

simulaciones. No en vano, en la declaración efectuada por el Sr. 

Gonzalez en vía administrativa, éste manifestó que él, su esposa y la 

actora se dirigían juntos a la plaza. Mientras que en sede judicial, la 

recurrente habría declarado que el Sr. G. apareció en el lugar del 

siniestro en el momento de producirse el percance. 

Tampoco se entiende que si la Sra. M. se paró a hablar con una 

conocida que, en principio debiera haber presenciado el accidente, no 

fuera ésta emplazada como testigo. 

Como tampoco se alcanza a comprender – a la vista de las fotografías 

que nos han sido aportadas – que si la disposición de la hojarasca y de 
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los obstáculos era longitudinal (en paralelo al muro interior que limitaba 

la acera) y los actores transitaban en la misma dirección, se produjera 

un accidente que, en buena lógica, habría resultado más propio de un 

deambular en sentido calzada-muro  interior de la acera." 

 

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-se per assabentada de la Sentència número 207, de 26 de juny de 

2012, recaiguda en el Recurs Ordinari número 286/10 , interposat per la senyora 

D.R.V., contra la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial 

denegada per decret número 2291/2010 de 16 de març de la Consellera Delegada de 

Serveis Centrals, que desestima la reclamació d’indemnització per caiguda a la via 

pública (Expedient: AGC 40/08). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 13 

de Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 
-Obres- 

 

11 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DEL CLAVEGUERAM I L’AIGUA 

POTABLE DE L’AVINGUDA GATASSA I DELS CARRERS  MANUEL FRADERA I 

LLANES,  DOMÈNEC MATHEU I LLUÍS MORET, PROMOGUT PER LA SOCIETAT 

AIGÜES DE MATARÓ SA I AUTORITZACIÓ PER EXECUTAR LES OBRES. 
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La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“La xarxa de  clavegueram existent actualment a l’avinguda Gatassa i al carrer Lluís 

Moret té problemes de deficiència hidràulica amb episodis de pluges amb períodes de 

retorn inferior als 10 anys. 

 

Per tal d’evitar aquests problemes, l’empresa AIGÜES DE MATARÓ SA  proposa 

modificar l’actual xarxa de clavegueram i realitzar un col·lector des de  la cruïlla del 

carrer Lluís Moret amb Joan Arnau Palau i fins a la Pl. Alcalde Manuel Serra Xifra. 

 

A la plaça de Manuel Serra Xifra es connectarà al sobrexeidor existent, per tal de que 

les aigües  pluvials s’aboquin al col·lector d’aigües pluvials de l’avinguda del 

President Lluís Companys, i en temps sec les aigües continuïn  el seu curs per la 

xarxa d’aigües residuals. 

 

L’any 2011 es va realitzar un projecte de renovació de la xarxa de fibrociment de 

diferents sectors de la ciutat. Entre ells els carrers de Manuel Fradera i Llanes, de 

Domènec  Matheu i de Lluís Moret.  

 

Aprofitant que existeix coincidència en la majoria del traçat per on discorre el 

clavegueram, s’ha  considerat oportú realitzar les obres del servei públic  d’aigua 

potable  i del clavegueram conjuntament. 

 

Per aquesta raó,  la societat AIGÜES DE MATARO SA., promou  i presenta per a la 

seva aprovació  el  "Projecte del clavegueram i l’aigua potable de l’avinguda Gatassa 

i dels carrers  Manuel Fradera i Llanes, Doménech  Matheu i Lluís Moret”, el qual   ha  

estat  redactat pels seus propis serveis tècnics. 

 

El document tècnic s’ha presentat en el registre d’entrades de l’Ajuntament  en data 

22 de juny de 2012, amb número de referència 0812130008. 

  

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

renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable de l’avinguda Gatassa i dels 
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carrers Manuel  Fradera i Llanes,  Domènec Matheu i Lluís Moret, seguint el criteris 

establerts en els seus respectius Plans Directors, així com  reurbanitzar aquells trams 

on s’hagin de renovar aquests dos serveis públics.  Pel fa a la resta  de trams es 

reposarà  els paviments existents. 

 

En concret, a més de la renovació dels serveis públics existents, aquest projecte 

preveu la urbanització dels carrer Manuel  Fradera i Llanes, Domènec Matheu i Lluís 

Moret, en els trams coincidents amb el traçat dels nous col·lectors. En el tram de 

l’avinguda  Gatassa i del carrer Lluís Moret,  entre l’av. Gatassa i Lluís  Matheu 

només es preveu la reposició  dels paviments que resultin afectats per aquestes 

obres. 

 

El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 840.395,29 €. IVA 

inclòs.  

 

El  termini previst d’execució de les obres es de 24 setmanes. 

 

L’enginyer municipal del Servei d'Obres, en data  25 de juny de 2012, 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 

projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres 

arquitectòniques. 
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Vistos els articles 37 i següents del Reglament d’obres i serveis dels ens locals, i 

l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, 

sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries. 

 

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. 

 

Per tot el que s’acaba d’exposar, i atès el que disposa el Text Refós de la Llei 

Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28 

d’abril, la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública,  en virtut 

de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de 

l'Alcaldia de data 18 d’octubre de 2011, proposa l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte del clavegueram i l’aigua potable de 

l’avinguda Gatassa i els carrers  Manuel Fradera i Llanes, Domènec Matheu i Lluís 

Moret”, promogut  per la societat privada municipal Aigües de Mataró i redactat pels 

seus serveis tècnics,  que té per objecte definir i valorar  el conjunt  d’obres 

necessàries per realitzar  la renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable 

seguint els criteris establerts en els respectius Plans Directors,  i així com reurbanitzar 

aquells trams on hi s’hagin de renovar els dos serveis públics esmentats. La resta de 

trams es reposarà els paviments existents. 

 

El projecte  té un pressupost d’execució per contracte de 840.395,29 € 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 



 24 

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

de data informe de data  25 de juny de 2012. 

 

Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal 

Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Manteniment,  Mobilitat  i Gestió 

Econòmica als efectes oportuns.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat- 

 

12 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 471 DE 19/6/2012 DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE ESTIMA EL RECURS 

D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT, CONTRA LA SENTENCIA 

DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 4 DE BARCELONA, RELATIVA 

AL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-53 EL VERDET. 

 

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

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

 

“El 13 de febrer de 2009 el Jutjat contenciós administratiu nº 4 de Barcelona va 

estimar en part el recurs 475/2006 interposat per Inmobiliaria Cerusa, SL contra 

l’Ajuntament de Mataró i la societat Construccions Mecàniques Pannon SL. 

 

Contra la citada Sentència l’Ajuntament va interposar recurs d’apel·lació davant la 

Secció Tercera de la Sala Contenciós-Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya (rollo nº 175/2009 . El  19 de juny de 2012 la Sala ha dictat  Sentència 

per la qual ESTIMA el recurs d’apel·lació. 

 

L’objecte del recurs és la quantia per conceptes indemnitzables en el projecte de 

reparcel·lació  de la Unitat d’Actuació “UA 53  El Verdet” (Text refós aprovat per 
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Decret de 14 de juny de 2006), i concretament la pretensió de que es tracte de 

indemnitzacions excessives. 

 

La Sentència de la primera instància de 13/2/2006, estimà en part el recurs i 

ordenava la reducció de les  indemnitzacions a les empreses amb activitat 

econòmica de l’àmbit: Hielos Montseny SA i Construccions Mecàniques Pannon SL, 

amb el reconeixement del dret de la demandant a rebre la corresponent compensació 

amb la modificació de les derrames. La Sentència desestimava la demanda per la 

resta de peticions, sense condemna en costes. 

 

El Tribunal Superior de Justícia, en Sentència de 19/6/2012, estima el recurs 

d’apel·lació, revoca la Sentència del Jutjat nº 4 de 13/2/2006 i desestima el recurs 

contenciós interposat per Inmobiliaria Cerusa, SL, després d’analitzar la legitimació 

de l’Ajuntament,  i cadascuna de les valoracions de la Sentència objecte del recurs, 

en relació a la prova pericial. No es condemna en costes. 

 

Per tot el que s’ha exposat i vist l’informe jurídic previ PROPOSO a la Junta de 

Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar compte de la Sentència de la Secció Tercera de la Sala Contenciós-

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 19 de juny de 2012 

(rollo nº 175/2009) que ESTIMA el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament de 

Mataró contra la Sentència del Jutjat contenciós administratiu nº 4 de Barcelona, de 

13 de febrer de 2009, i en conseqüència DESESTIMA el recurs 475/2006 interposat 

per Inmobiliaria Cerusa, SL contra el projecte de reparcel·lació  de la Unitat 

d’Actuació “UA 53  El Verdet” (Text refós aprovat per Decret de 14 de juny de 2006). 

 

Segon.- Comunicar el precedent acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de 

Barcelona, a la societat municipal Pumsa, al Gabinet Jurídic de Secretaria General i 

a tots els interessats que en resultin de l’expedient administratiu.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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13 ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ FEDER PEL PROJECTE “REGENERACIÓ 

URBANA DEL NOU EIX COMERCIAL DE MATARÓ”. 

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

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

 

“Per acord del Ple municipal del 12 d’abril de 2012 es va ratificar el decret 2141/2012 

de 26 de març, que aprova la sol·licitud de cofinançament amb fons FEDER, al què 

fa referència l’Ordre GRI/8/2012, per al projecte “Regeneració urbana, patrimoni i 

comerç: un model de capitalitat per a la reactivació econòmica” per un import 

total de 600.000.- euros., amb una taxa de cofinançament del 50% i, en 

conseqüència una contribució europea de 300.000.- euros. 

 

 

En data 3 de juliol de 2012 la Direcció General d’Administració Local, ha comunicat a 

aquest Ajuntament que som beneficiaris per a l’actuació anomenada “Regeneració 

urbana del nou eix comercial de Mataró”, i que, per tal de procedir a la tramitació 

dels ajuts concedits, hem de presentar-los en el termini de 30 dies la següent 

documentació: 

 

- La nostra acceptació explícita aprovada per Junta de Govern Local, mitjançant 

escrit adreçat a aquesta Direcció General, adjuntant certificació de suficiència 

de crèdit on consti que la nostra entitat té aportacions públiques suficients per 

executar la totalitat de l’operació. 

- Així mateix, adjuntar un pressupost detallat de l’operació a realitzar. 

 

Per tot el que s’ha exposat i vist l’informe jurídic previ PROPOSO a la Junta de 

Govern Local l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Acceptar la subvenció de cofinançament amb fons FEDER, al què fa 

referència l’Ordre GRI/8/2012, per al projecte “Regeneració urbana del nou eix 

comercial de Mataró” per un import total de 600.000.- euros, amb una taxa de 

cofinançament del 50% i, en conseqüència una contribució europea de 300.000.- 

euros. 
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Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció de General d’Administració Local, al 

Servei de Gestió Econòmica i al Servei d’Ingressos.” 

 

 

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. 

 
 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

14 RECTIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 2 DE 

JULIOL DEL 2012 D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ECONÒMIQUES 

ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS DE LA CONTRACTACIÓ DEL 

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA. 

 

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

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2012, s’aprovà 

el plec de clàusules econòmiques administratives i tècniques particulars de la 

contractació del servei de mediació ciutadana, i l’inici de la contractació. 
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2. Per informe de data 20/07/2012, el cap del Servei de Ciutadania i Convivència, 

exposa que s’ha detectat que la relació del personal a subrogar no està totalment 

actualitzada, per la qual cosa sol·licita la modificació de l’esmentada relació, segons 

les dades facilitades per l’actual adjudicatari del servei.   

 

Fonaments de dret 

 

L’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la que s’aprova la Llei de 

règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú 

estableix la possibilitat de les Administracions públiques de rectificar en qualsevol 

moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d’ofici o 

a instància de part. 

 

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.- Rectificar la relació del personal a subrogar que consta en l’expedient de 

contractació del servei de mediació ciutadana, aprovat per acord de la Junta de 

Govern Local de data 2 de juliol de 2012 que, actualitzat, passa a ser el següent: 

 

Coordinador/a mediadors/es - LNA 

Jornada laboral: 30h 

Salari actual: 1.800 euros bruts 

Antiguitat: febrer 2008 

 

Mediador/a - MPM 

Jornada laboral: 30 hores 

Salari actual: 1.600 euros bruts 

Antiguitat: juliol de 2006 

 

Mediador/a - MRB 

Jornada laboral: 23 hores 

Salari actual: 1.226,67 euros bruts 

Antiguitat: abril de 2008 
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Mediador/a - DPV 

Jornada laboral: 23 hores 

Salari actual: 1.226,67 euros bruts 

Antiguitat: juliol de 2005 

 
Mediador/a - MTR 

Jornada laboral: 15 hores 

 Salari actual: 800 euros bruts 

Antiguitat: setembre  de 2009 

 
Mediador/a – MRJL (excedència) 

Jornada laboral: 30 hores 

Salari actual: 1.600 euros bruts 

Antiguitat: gener de 2006 

 
Mediador/a – CMLM (contracte d’interinantge) 

Jornada laboral: 30  hores 

 Salari actual: 1.600 euros bruts 

  Antiguitat: juliol  de 2011 

 

Segon.- Obrir un nou termini de 15 dies a comptar des de l’endemà de la publicació 

d’aquest anunci en el BOP, per presentació d’ofertes per a l’adjudicació del contracte 

del servei de mediació ciutadana.” 

 

 

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. 


