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ACTA NÚM. 15/2018 - SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 25 DE JULIOL DEL 2018.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de juliol de de dos mil divuit, essent les deu hores
del matí, 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
DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president

Hi concorren:
En David Bote Paz
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
Elizabet Ruíz Moreno

Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde

Na Núria Moreno Romero

1r.

Tinent d’Alcalde

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 8- de l’ordre del dia

Assistits del Secretari General Sr. Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

M. Luisa Merchán Cienfuegos

4rt. Tinent d’Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16 de juliol
de 2018.
2 DESPATX OFICIAL
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
- Servei de Gestió Econòmica3 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018.
-Servei de Compres i Contractacions4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de 6 vehicles
nous per a la renovació de la flota de la Direcció del Servei d’Espais Públics i
Equipaments Municipals, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 119.173,56 euros, IVA no inclòs.
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert, de l’actualització de la telefonia IP
corporativa de l’Ajuntament de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 74.000 euros, IVA no inclòs.
6 Adjudicació de les obres de reforma de l’edifici del Cafè Nou .
7 Adjudicació del servei d’atenció als infants en les escoles bressol municipals.
CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

-Igualtat i Ciutadania8 Pla de Convivència de Mataró 2020-2022.

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge9 Aprovació inicial del Pla de millora urbana del sector Maresme-Toló.
10 Aprovació inicial dels Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del
sector 05 Maresme-Toló
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics11 Aprovació inicial del Projecte executiu: Millora de l’accessibilitat i vialitat dels
polígons d’activitat econòmica de ponent al terme municipal de Mataró, per un
import de 1.155,867,00 euros (IVA inclòs).
12 Aprovació inicial del Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres
BN, BO, CJ, CK, CL i HE, per un import de 300.000,00 euros (IVA inclòs
13 Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del parc de la ronda Bellavista.
-Servei d’Equipaments Muncipals14 Aprovació inicial del Projecte executiu per l’adequació de la planta baixa de
l’edifici de La Presó, per activar el seu ús com a nou Espai de les Arts (Fase 1),
per un import de 325.000,00 euros (IVA inclòs).
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació15 Donar compliment al contingut de la sentència de 26 de juny de 2018, dictada
pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 361/17-E contra la resolució formulada per Decret
núm. 6106/2017 de 30 de juny, de la Regidora delegada de Via Pública.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16 de juliol
de 2018.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
- Servei de Gestió Econòmica3 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE L’INFORME D’EXECUCIÓ
PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2018.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, dóna compte del següent:
“Relació de fets
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2018 estableixen en 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 de l’Àrea de Serveis Centrals,
Ocupació i Promoció Econòmica.
És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2018.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

-Servei de Compres i Contractacions4

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE 6 VEHICLES NOUS PER A
LA RENOVACIÓ DE LA FLOTA DE LA DIRECCIÓ DEL SERVEI D’ESPAIS
PÚBLICS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS, AMB UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 119.173,56 EUROS, IVA NO
INCLÒS.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. Per informe de data 16/07/2018, la cap de la Secció d’Oficis i Serveis
d’Espais Públics sol·licita la contractació del subministrament de 6 vehicles
nous per a la renovació de la flota de la Direcció del Servei d’Espais Públics i
Equipaments Municipals, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 119.173,56 euros, IVA no inclòs, i dividit en els lots
següents:
-

LOT 1: 3 vehicles elèctrics tipus turisme petit de 4 places.
Pressupost: 63.223,14€, IVA no inclòs.
LOT 2: 1 furgó diesel de 3 places volum 11-12 m3.
Pressupost: 17.768,60€, IVA no inclòs.
LOT 3: 1 furgó diesel combi de 6 places volum 5-6 m3.
Pressupost: 17.355,37€, IVA no inclòs.
LOT 4: 1 camió de menys de 3.500kg. cabina abatible amb caixa oberta
d’alumini. Pressupost: 20.826,45€, IVA no inclòs.

Atès que no es preveu pròrroga ni modificació, el valor estimat del contracte és de
119.173,56 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 18/07/2018, 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 data 18/07/2018 respecte de l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la partida 710100/15301I/62400 dels pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat.
3. L’objecte de la contractació correspon als anomenats de subministrament,
d’acord amb el que disposa l’article 16.3.a) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
4. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès
públic de la contractació, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP.
5. De conformitat amb el que disposa l’article 156 de LCSP, la forma de
contractació serà el procediment obert atès que el valor estimat pel
subministrament a contractar és superior a 100.000 euros.
En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm.
8832/2017, de 6 d’octubre, de delegació de competències, que subscriu
regidor delegat de Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern
Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Iniciar la contractació del subministrament de 6 vehicles nous per a
la renovació de la flota de la Direcció del Servei d’Espais Públics i
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Equipaments Municipals, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 119.173,56 euros, IVA no inclòs, i dividit en els lots
següents:
- LOT 1: 3 vehicles elèctrics tipus turisme petit de 4 places. Pressupost:
63.223,14€, IVA no inclòs.
- LOT 2: 1 furgó diesel de 3 places volum 11-12 m3. Pressupost:
17.768,60€, IVA no inclòs.
- LOT 3: 1 furgó diesel combi de 6 places volum 5-6 m3. Pressupost:
17.355,37€, IVA no inclòs.
- LOT 4: 1 camió de menys de 3.500kg. cabina abatible amb caixa
oberta d’alumini. Pressupost: 20.826,45€, IVA no inclòs.
Atès que no es preveu pròrroga ni modificació, el valor estimat del contracte és de
119.173,55 euros.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació a la que fa esment el punt anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 144.200,00€ a càrrec de la partida
710100/15301I/62400 dels pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
(document comptable A núm. 72509)”.

VOTACIÓ:

Ordinària

Vots favorables:
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Unanimitat. (4).

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS
PROCEDIMENT

QUE
OBERT,

REGIRAN
DE

LA

CONTRACTACIÓ,

L’ACTUALITZACIÓ

DE

LA

MITJANÇANT
TELEFONIA

IP

CORPORATIVA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AMB UN IMPORT FIXAT COM
A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 74.000 EUROS,
IVA NO INCLÒS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“1. Per informe de data 14/06/2018, el cap del Servei de Sistemes d’Informació i
Telecomunicacions sol·licita la contractació de l’actualització de la telefonia IP
corporativa de l’Ajuntament de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 74.000 euros, IVA no inclòs.
Atès que es preveu la modificació del contracte i no la pròrroga, el valor estimat del
contracte és de 88.800 euros
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 13/07/2018, 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 data 13/07/2018 respecte de l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la partida 340100/32410D/62600 dels pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat.
3. Aquest contracte conté prestacions corresponents als contractes de
subministrament i de serveis, i atès que la prestació que té més importància des del
punt de vista econòmic és el subministrament, es seguiran les normes establertes
per aquest tipus de contractes (article 16), d’acord amb el que disposa l’article 18 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
4. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst als articles 116 de la LCSP.
5. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de LCSP, la forma de contractació
serà el procediment obert simplificat atès que el valor estimat pel servei a contractar
és inferior a 100.000 euros i els criteris d’adjudicació són exclusivament econòmics.
6. És òrgan competent la Junta de Govern Local, en tractar-se d’un subministrament
el valor estimat de la qual és superior a 60.000 euros.
En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Iniciar la contractació de l’actualització de la telefonia IP corporativa de
l’Ajuntament de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 74.000 euros, IVA no inclòs.
Atès que es preveu la modificació del contracte i no la pròrroga, el valor estimat del
contracte és de 88.800 euros
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació a la que fa esment el punt anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
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TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 89.540,00€ a càrrec de la partida
340100/32410D/62600 dels pressupost municipal aprovat per a la present anualitat,
desglossats de la manera següent:



Import de 19.540,00€ Document comptable A núm. 60745.
Import de 70.000,00€ Document comptable A núm. 60742 .

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (4).

6 ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REFORMA DE L’EDIFICI DEL CAFÈ NOU .
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 24 d’abril de 2018, es va iniciar el
procediment de contractació amb cofinançament del Programa Operatiu FEDER
d’Inversió en Creixement i Ocupació de Catalunya 2014-2020, de les obres del
projecte bàsic i executiu de reforma de l’edifici del Cafè Nou, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.639.999,38 euros, IVA no inclòs,
per la durada del contracte.
Han presentat oferta les següents empreses:
1. CONSTRUCCIONS DEUMAL SA
2. VIALITAT I SERVEIS, SL
3. CONSTRUCCIONES COTS Y CLARET SL
4. RECOP RESTAURACIONS ARQUITECTONIQUES, S.L.
5. OBRES I CONTRACTES PENTA SA
6. CERTIS OBRES I SERVEIS SA
7. VIASGON OBRAS I SERVEIS
8. GRUPMAS EDIFICACIO, SL
9. ROIG CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L.
10. ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, SLU.
11. COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
12. REHAC SA
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Mitjançant informe de data 02/07/2018, la cap del Servei d’Equipaments Municipals va
procedir a la valoració dels criteris subjectes a un judici de valor, i per informe de data
25/06/2018 ha valorat les proposicions econòmiques, tot quedant classificada en
primer lloc l’empresa VIALITAT I SERVEIS, SLU.
S’adjunta còpia d’ambdós informes.
En data 24 de juliol de 2018, la Mesa de Contractació ha acordat proposar a la Junta
de Govern l’adjudicació a VIALITAT I SERVEIS, SLU.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710202/33011B/62200 del pressupost municipal aprovat per
a la present anualitat, i es preveu la seva existència en els pressupostos que
s’aprovin per a l’exercici 2019.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de
novembre, 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 de les obres del projecte bàsic i executiu de
reforma de l’edifici del Cafè Nou, amb cofinançament del Programa Operatiu FEDER
d’Inversió en Creixement i Ocupació de Catalunya 2014-2020, a la mercantil
VIALITAT I SERVEIS, SLU, per un import de 1.352.999,49 euros, IVA no inclòs, i
amb subjecció a la resta de condicions ofertades en la seva proposta.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de
l’adjudicació, aporti:
a)

Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 67.649,97 euros,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació.

b)

Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

c)

Documentació acreditativa del compliment del Reial decret legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets
de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007,
per a la igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a
aquesta normativa.
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Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta, i es procedirà a demanar la documentació al licitador classificat en
segona posició.
TERCER. Un cop hagi aportat tota la documentació 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. Disposar a favor de VIALITAT I SERVEIS, SLU, l’import de 1.352.999,49
euros, més 284.129,89 euros en concepte d’IVA, en total 1.637.129,38 euros, a
càrrec de la partida 710202/33011B/62200, aprovant a l’efecte els següents
documents comptables:
Exercici 2018
Document A/ núm. 69076 per import de 432.856,52 €.
Document AD núm. 69080 per import de 363.806,56 €.
Exercicis 2019 i 2020
Document A_FUT/ núm. 69077 per import de 1.551.542,73 €.
Document AD_FUT núm. 69082 per import de 1.273.322,82 €.
CINQUÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró
que s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

7 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ ALS INFANTS EN LES ESCOLES
BRESSOL MUNICIPALS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 7 de maig de 2018, es va iniciar el
procediment de contractació dels serveis d’atenció als infants en les Escoles bressol
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municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
691.204,80 euros, IVA exempt, pels dos cursos de durada inicial del contracte.
Han presentat oferta les següents empreses:
1.
2.
3.

FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI
FUNDACIÓ PIA AUTÒNOMA INSTITUT PERE TARRÉS D’EDUCACIÓ EN
L'ESPLAI
ZIGA ZAGA, GESTIÓ DE SERVEIS EDUCATIUS

Mitjançant informe de data 10/07/2018, la cap de Secció d’Educació Infantil, amb el
vistiplau del cap del Servei d’Educació, va procedir a la valoració dels criteris
subjectes a un judici de valor, i per informe de data 16/07/2018 ha valorat les
proposicions econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc la FUNDACIÓ
CATALANA DE L'ESPLAI.
S’adjunta còpia d’ambdós informes.
En data 24 de juliol de 2018, la Mesa de Contractació ha acordat proposar a la Junta
de Govern l’adjudicació a favor de FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat, i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin
per als exercicis 2019 i 2020..
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de
novembre, 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 dels serveis d’atenció als infants en les Escoles
bressol municipals, a la FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, pels preus unitaris
oferts, i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva
proposta.
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de
contractes del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 686.231,28 euros,
exempt d’IVA, pels dos cursos escolars de durada inicial del contracte.
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de
l’adjudicació, aporti:
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d)

Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 34.560,22 euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.

e)

Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les amb la
Seguretat Social.

f)

Documentació acreditativa del compliment del Reial decret legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de drets de las
persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta, i es procedirà a requerir la documentació al licitador classificat en segona
posició.
QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest
termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a
comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.
CINQUÈ. Disposar a favor de FUNDACIÓ CATALANA DE L'ESPLAI, l’import de
686.231,28 euros, exempt d’IVA, a càrrec de les corresponents partides del
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, i dels pressupostos que
s’aprovin per als exercicis 2019 i 2020, aprovant a l’efecte els següents documents
comptables:
Exercici 2018
Llistat A/ núm. 4020 per import total de 118.831,40 €.
Llistat AD núm. 4050 per import total de 118.225,32 €.
Exercici 2019
Llistat A_FUT/ núm. 4021 per import total de 345.602,40 €.
Llistat AD_FUT núm. 4051 per import total de 343.115,64 €.
Exercici 2020
Llistat A_FUT/ núm. 4022 per import total de 226.771,00 €.
Llistat AD_FUT núm. 4016 per import total de 224.890,32 €.
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SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a
les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin
per als exercicis 2019 i 2020, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les expressades anualitats.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL
-Igualtat i Ciutadania8 PLA DE CONVIVÈNCIA DE MATARÓ 2020-2022.
M. Luisa Merchán Cienfuegos, Regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere,
presenta la proposta següent:
“Antecedents
1.

El Pla de Convivència per Mataró 2018-2022 és un document tècnic que es va
iniciar el passat novembre de 2016, amb l’objectiu d’estructurar i orientar l’acció
del govern local en aquest àmbit.
La redacció del Pla suposa una oportunitat de reflexió intensiva i compartida
sobre els canvis i oportunitats que presenta el context actual; l’impacte de
l’acció de l’administració local en la convivència de la ciutat; l’estratègia d’acció
que hem de liderar per impulsar la millora de la convivència a la ciutat; i
l’organització que ens cal per poder liderar l’estratègia que volem

2.

El disseny del Pla de convivència s’emmarca en el Pla de mandat 2016-2019,
que preveu el pla com a una acció necessària dins l’àmbit ‘Primer les persones:
igualtat d’oportunitats’. El Pla de mandat fa referència a la necessària
actualització de les polítiques de Nova ciutadania, per donar pas a una gestió
normalitzada del fet migratori i a una política de convivència de més gran abast.
El pla d’acció de 2017 preveu l’aprovació i posada en marxa del Pla de
convivència, que ha de tenir vigència fins al 2022.
La redacció del Pla coincideix amb el desenvolupament de l’Estratègia 2022,
que té com a objectiu generar una diagnosi compartida de la ciutat i una visió
de futur del Mataró que volem. L’Estratègia 2022 permet definir unes grans
línies d'acció, que haurien de ser el paraigua comú de les polítiques del govern
local, entre elles les de convivència. Un dels reptes més grans que assenyala
l’estratègia 2022 és superar la fragmentació territorial i social de Mataró. El Pla
de convivència fa plenament seu aquest repte.
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3.

La missió del Pla de convivència per Mataró és facilitar una convivència activa i
positiva, basada en el respecte i la confiança entre les persones i la corresponsabilització en la conservació i millora dels recursos comuns. Els
principals objectius d’aquest Pla són:



Tenir una diagnosi actual dels principals problemes i dèficits que presenta
actualment la convivència a Mataró, per tal de poder identificar prioritats de
millora i d’intervenció.



Definir la xarxa de recursos i serveis que actualment estan implicats en la gestió
de la convivència a la ciutat: és a dir, obtenir una visió transversal i panoràmica
dels mitjans desplegats per l’administració local per gestionar la convivència i,
del treball en xarxa existent entre ells i analitzar-ne els punts forts i febles.



Consensuar línies d’acció prioritàries, és a dir, quina agenda i quins
compromisos s’han d'assumir durant els propers anys i com es volen abordar.



Organitzar els recursos humans i materials necessaris per poder tenir capacitat
d’execució. En la mesura en què s’aconsegueixi dotar el Pla de convivència
d’una estructura amb capacitat executiva, i es consolidin òrgans decisoris, serà
viable desenvolupar un pla d’acció i adaptar-lo periòdicament a les noves
realitats.

Fonaments de dret :
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic.
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes,
calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. També
especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació
de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu
departament amb periodicitat trimestral.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla de Convivència per Mataró 2018-2022, d’acord amb el text
literal adjunt.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge9 APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR
MARESME-TOLÓ.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament
Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:
“El 6 de juny de 2018, Spay Developments presenta el Pla de millora urbana del
sector Maresme-Toló, per a la seva aprovació, que té com a objectius:
-

La transformació del sòl industrial a residencial, de l’antiga concessionària de
cotxes Prades.
Integrar el sector a la ciutat mitjançant la reurbanització dels carrers laterals
Navarro, Toló i camí Ral.
Incorporar la gran zona verda fins l’av. Maresme.

El Pla de millora urbana ajusta els límits del sector amb una reducció de l’1,41%
respecte al total de l’àmbit, a l’excloure la part afectada dels darreres dels habitatges
amb pati dels núm. 77 i 79 del Camí Ral, cosa que permet la seva ventilació i respon
a les línies d’edificació existent, tal com preveu l’article 17 de les Normes
Urbanístiques del Pla general d’ordenació al no superar una diferència del 5% de
l’àmbit.
La proposta planteja la projecció d’un bloc plurifamiliar de tres cossos lineals; per
formar la façana del carrer Toló, Camí Ral i Navarro, en forma de U i de diferents
alçades adaptades a cada carrer, i deixa oberta la part frontal per obrir-se a un parc
urbà públic que arriba fins l’alineació de l’av. Maresme. Els tres blocs lineals deixen
un pati obert central d’ús privatiu.
El servei tècnic municipal ha informat favorablement condicionat al
compliment de les discrepàncies detectades i les que puguin sorgir dels
informes interns i sectorials, d’acord amb les observacions següents:


Pel que fa a la Memòria del document s’ha corregit unes errades materials
directament en l’arxiu presentat de tractament de textos, per fer més àgil la
tramitació.



Pel que fa als plànols del Pla de Millora Urbana s’han esmenat directament els
Plànols d’ordenació O.01, O.01a, O.01b i O.04.
A més a més, caldrà introduir els ajustos següents:
-

Incloure al plànol d’informació I-2 el límit del sector que delimitava originalment
el PG96, així com els límits de les parcel·les cadastrals que es veuen
afectades per a l’ajust de límits proposat.
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-

Caldrà corregir en el plànol O.02a que l’alçada mínima des de la rasant de
vorera fins sota forjat de planta baixa, serà 3,5m d’acord a l’article 107 de les
NNUU. Així mateix, caldrà ajustar l’escala dels plànols a 1/250.

-

Finalment caldrà adequar als plànols de façanes i seccions, O.02 i O.03 els
ajustos introduïts en els plànols O.01, O.01a, O.01b i O.04.



Pel que fa a l’apartat d’Avaluació Econòmica resumit de la Memòria s’observa que
el càlcul dels valors de repercussió del sòl pels diferents usos es fan també per
aquells usos com l’aparcament que no consta com edificabilitat urbanística i per
tant, considero que no s’han d’afegir aquests valors del subsòl, siguin positius o
negatius. No es preveu en la Llei d’urbanisme que el sostre sota rasant hagi
d’influir en la cessió del 10% d’aprofitament urbanístic del sector. Tot i així
s’aportarà un informe tècnic municipal que valori en detall l’Annex del Pla que
desenvolupa l’Estudi Econòmic del Pla i la seva viabilitat.



Pel que fa a la Mobilitat, es fa unes previsions de reserva de places d’aparcament
per cotxes, motos i bicicletes. Aquest càlcul s’ha fet sobre un avanç projecte
edificatori, en el supòsit d’un local comercial de mitjana superfície i la resta per
locals petits en la planta baixa. Tot i que és un cas més desfavorable pel càlcul de
la reserva mínima de places, l’Estudi justifica una menor reserva de places
assignades a la superfície comercial mitjana de proximitat, en tractar-se d’un
emplaçament en un barri residencial on els desplaçaments es produiran
majoritàriament a peu. No obstant això, en l’autorització de la Llicència s’haurà de
dimensionar la reserva de places d’acord a les dades definitives del projecte.
Caldrà incorporar, si escau, les prescripcions o consideracions de l’informe del
Cap de Servei de Mobilitat de l’Ajuntament entre l’aprovació inicial i la provisional.



Pel que fa a la documentació ambiental s’ha analitzat l’estudi d’integració
paisatgística, que hem considerat necessari per la ubicació en primera línea de
mar, afectant el skyline de la façana marítima de la ciutat. Es pot observar que la
proposta volumètrica minora l’impacte de les edificacions actuals, mantenint una
volumetria que queda més integrada en la silueta de les alçades reguladores del
planejament general.
S’ha sol·licitat un informe al Servei de Medi Ambient per a que revisi la
documentació ambiental i si cal, s’incorporin les consideracions abans de
l’aprovació provisional.



Pel que fa a la Normativa s’hauran de corregir els següents aspectes que
literalment són:
-

Numerar els subapartats dels quadres de l’apartat 5.2 Regulació de la
subzona del sòl privat (article 13), amb els nombres 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 3.

-

Introduir com “Article 14. Subzona 3b41hpp. Zona d’edificació amb volumetria
específica. Clau 3b41hpp per habitatges de protecció pública”. Igualment
numerar els subapartats amb els nombres 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3 i 3.
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-

Eliminar els paràmetres de planta baixa i planta soterrani del subapartat 2.3 de
l’article 14, atès que la clau de zona 3b41hpp únicament es pot situar en
plantes pis.

-

Incorporar un nou article, “article 15. Condicions comunes a les subzones
3b41 i 3b41hpp” que contindrà els quadres de “Condicions de l’ús
d’aparcament” i “Consideracions i Criteris aplicables pel disseny dels edificis i
els nous habitatges”

-

Desplaçar l’asterisc (*) situat anterior al títol “Condicions i Criteris
aplicables.....” Per situar-lo abans dels paràgrafs finals desprès del quadre.

-

Afegir a l’article 13 apartat 2.2 paràmetre “Tanques” el següent literal desprès
del contingut escrit, “Únicament s’utilitzaran per separar l’espai lliure privat del
públic i que no interrompin la continuïtat visual”.

-

Afegir a l’article 13 apartat 2.3 paràmetre “Planta soterrani” el següent literal
desprès del contingut escrit,”.... La solució constructiva del forjat sostre
planta soterrani 1 no podrà generar edificabilitat emergent sobre rasant
en el pati d’illa”.

-

Afegir a l’article 15 quadre “Regulació particular de l’ús d’aparcament” el
següent literal desprès del contingut escrit,”....que s’haurà d’ajustar, si
escau, a les dades del projecte d’edificació”

Vist l’informe jurídic; l’article 17 de les Normes urbanístiques del Pla general
d’ordenació;
els articles 70 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 90 i 91 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 per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de
juliol de 2015 l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de millora urbana del sector Maresme–Toló,
promogut per Spay Developments, amb les prescripcions de l’informe tècnic
municipal transcrites a la part expositiva.
Segon.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de la
seva competència sectorial.
Tercer.- 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,
al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.
Quart.- Notificar-ho a les persones interessades, als efectes escaients ».

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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10 APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA JUNTA
DE COMPENSACIÓ DEL SECTOR 05 MARESME-TOLÓ
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, Desenvolupament
Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:
“El 27 de març de 2018, Spay Development SL va presentar per a la seva aprovació
els Estatuts i les Bases d’actuació de la Junta de Compensació del sector 05
Maresme–Toló, com a propietària del 79,90% del sector, d’acord amb 130.3 del
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme
(TRLU), modificat per la Llei 3/2012, i l’article 190 del Decret 305/2006, pel qual
s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme (RLU).
En escrit de 13 d’abril de 2018 i en tràmit de completar documentació, es va
comunicar a la societat interessada que per a la seva tramitació calia presentar
prèviament i simultàniament un Pla de millora urbana que delimités les unitats
d’actuació i definís el sistema d’actuació, segona la previsió del Pla general
d’ordenació.
El 6 de juny de 2018, Spay Developments SL presenta el Pla de millora urbana del
sector Maresme–Toló, per a la seva aprovació que preveu el desenvolupament en una
sola etapa i pel sistema de reparcel·lació de compensació bàsica.
El 13 de juny de 2018, el servei jurídic informa favorablement l’aprovació inicial dels
Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del sector 05 Maresme-Toló,
presentats per Spay Development SL, amb prescripcions.
El 6 de juliol de 2018, Spay Developments, SL, presenta els Estatuts i Bases amb les
rectificacions escaients.
Han efectuat les rectificacions indicades a excepció de l’article 7 dels Estatuts, relatiu
a la superfície del sector reduïda en el Pla de millora urbana i no la que consta a la
fitxa del POUM, que a Mataró encara és el Pla general d’ordenació (PGO), d’acord
amb el següent quadre:
Sector 5-05 Maresme/Toló
Superfície

PGO
6.328,00 m2

PMU
6.238,83 m2

Diferència
- 89,17 m2

%
1,41

Per tant a l’article 7 cal suprimir “segons la fitxa del POUM”.
La tramitació simultània de figures de planejament urbanístic i d’instruments de
gestió, en expedients separats, i amb la condició que l’executivitat de cadascuna
d’elles quedi supeditada a la de l’instrument o la figura superior, està prevista a
l’article 85.9 del TRLU.
Spay Development SL, té més del 50% de participació en el sector que exigeix
l’article 130.3 del TRLU, per a poder iniciar el procediment.
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El procediment d’aprovació està establert a l’article 119 del TRLU, que preveu
informació pública, dins la qual s’ha de concedir audiència prèvia a les persones
interessades, amb citació personal.
Les persones propietàries de les finques afectades poden decidir i manifestar la
seva incorporació a la junta de compensació en el tràmit d’audiència, al si de la
tramitació de les Bases i els Estatuts, i posteriorment, en qualsevol moment fins
transcorregut un mes des de la notificació de l’acord d’aprovació definitiva de la
constitució de la junta de compensació. Així mateix, en l’indicat tràmit d’audiència
poden comprometre la seva participació en l’execució, d’acord amb l’article 136.1
RLU.
La manca d’incorporació a la Junta de Compensació i de constitució de garantia té
els efectes que estableixen les bases, d’acord amb les previsions dels articles 136.4
i 170.2 RLU, dels quals s’ha d’informar a les persones propietàries en el tràmit
d’audiència.
Els Estatuts i les Bases d’actuació presentats tenen el contingut mínim previst als
articles 197 i 198 del RLU.
Vistos els informes jurídics; els articles 85.9, 119, del 130 al 134 del Decret
Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles
136, 137.2, 170.2, 171.4, 193.2, 197 i 198 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 39, 40 i 41del Decret 64/2014del
Decret 64/2014, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències
delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de
Compensació del sector 05 Maresme-Toló, presentats per Spay Development SL,
amb les següents prescripcions:
a) L’executivitat d’aquest acord queda supeditada a l’aprovació definitiva del Pla de
millora urbana sector Maresme-Toló, que es tramita simultàniament.
b) L’article 7 dels Estatuts ha de dir: “L’àmbit d’actuació de la Junta comprèn la
superfície dels terrenys inclosos en l’àmbit del PMU del Sector 5 Maresme Toló
de 6.238,83 m2.”
c) Abans de l’aprovació definitiva, la societat promotora ha d’aportar el document
dels Estatuts i Bases amb la rectificació anterior i en suport informàtica per a la
seva publicació.
Segon.- Sotmetre els Estatuts i les Bases d’Actuació a informació pública, pel termini
d’un mes, mitjançant edictes en el Butlletí oficial de la província, en el tauler d’edictes
municipal i en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, als efectes de presentar
al·legacions.
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Tercer.- Concedir audiència a les persones propietàries de les finques afectades, pel
termini d’un mes, als efectes que manifestin la seva decisió d’incorporar-se a la junta
de compensació, així com la possibilitat de comprometre la seva participació en
l’execució en els termes establerts a l’article 136.2 RLU, mitjançant la constitució de
fiança en qualsevol de les formes admeses per la legislació de contractes de les
administracions públiques, per una quantia del 12% de les despeses estimades
d'urbanització corresponents a la seva la finca, d'acord amb la proporció de la seva
superfície respecte a la del total del sector.
Quart.- Informar a les persones propietàries que d’acord amb l’article 136.4 RLU, la
manca d’incorporació a la junta de compensació i la no manifestació del compromís
de participar en l’execució, comporta que les seves finques poden ser expropiades, o
bé poden ser objecte de reparcel·lació, d’acord amb allò que estableixin les bases o el
projecte de reparcel·lació. En aquest darrer cas, el Projecte de reparcel·lació pot
preveure l’adjudicació a la Junta de finques resultants fins a cobrir la quantia de les
despeses d’urbanització imputables.”
Cinquè.- Notificar els anteriors acords a les persones interessades en l’expedient, als
efectes escaients”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics11 APROVACIÓ

INICIAL

DEL

PROJECTE

EXECUTIU:

MILLORA

DE

L’ACCESSIBILITAT I VIALITAT DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA DE
PONENT AL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ, PER UN IMPORT DE 1.155,867,00
EUROS (IVA INCLÒS).
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Els serveis tècnics municipals del Servei d’Espais Públics han redactat el “Projecte
executiu: Millora de l’accessibilitat i vialitat dels polígons d’activitat econòmica de
ponent al terme municipal de Mataró”.
Els polígons d’activitat econòmica de ponent del terme municipal de Mataró, estan
formats pel Polígon de Pla d’en Boet, de 57 ha, Les Hortes del Camí Ral (30 ha), El
Rengle I i II, (30 ha) i el Polígon de Balançó i Boter (8 ha), fins a un total de 125 ha.
L’objectiu d’aquest projecte és el de realitzar una sèrie d’actuacions de millores de
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l’accessibilitat i de la vialitat als Polígons d’activitat econòmica de ponent, del terme
municipal de Mataró, segons unes deficiències detectades i que es volen subsanar.
En concret, un grup de voreres es repararan per l’acció de les arrels dels arbres que
provoquen aixecaments del paviment de les voreres que resulten un perill per a la
circulació de vianants, s’acabarà la pavimentació de trams de voreres dels carrers que
només disposen de la base de formigó executada al moment de les obres de
urbanització del polígon i es pavimentaran amb la capa d’acabat de panot com a la
resta del polígon; es repararan les calçades de mescla bituminosa en calent que es
troben en mal estat; es consolidarà la xarxa de carrils bici comunicant els diferents
polígons de Mataró i Argentona; i es millorarà la senyalització horitzontal i vertical.
Per altre banda, existeixen nombrosos passos de vianants no adaptats per
minusvàlids i que no compleixen les diferents normatives d’accessibilitat, i que es
preveuen adaptar i col·locar paviment específic indicador dels passos.
Per últim, es realitzarà una actuació de millora de la mobilitat, amb la implantació
d’una rotonda a la cruïlla dels carrers Camí de Sant Crist i Manuel Carrasco i
Formiguera. Els serveis i infraestructures urbanes que s’han d’instal·lar de nou
afecten al drenatge de les aigües pluvials, la pavimentació del carrers i la
senyalització horitzontal.
El termini d’execució d’aquests treballs és de sis mesos.
El pressupost de l’obra és de 955.261,98€, més 200.605,02€ que corresponen al 21%
d’IVA, donen un total de 1.155.867,00€ IVA inclòs.
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'establer 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.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments municipals i
Sostenibilitat i proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels
següents A C O R D S :
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte executiu: Millora de l’accessibilitat i vialitat
dels polígons d’activitat econòmica de ponent al terme municipal de Mataró” per un
pressupost d’execució per contracte de 1.155.867,00€ IVA inclòs.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30 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 aprovat definitivament.
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Tercer. Notificar el present acord al Servei de Mobilitat, al Servei de Policia Local i
Serveis de Gestió Econòmica“.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

12
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L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES BN, BO, CJ, CK, CL I HE, PER UN
IMPORT DE 300.000,00 EUROS (IVA INCLÒS
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“L’enginyer industrial Sr Josep Ibáñez Gassiot ha redactat el “Projecte de renovació
de l’enllumenat públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE”.
L’objectiu del present projecte és la descripció de les característiques i estudi tècnic
sobre les quals es desenvoluparà la renovació de l’enllumenat públic dels següents
carrers: Via Sergia, Riera d'Argentona, Carrer Carrasco i Formiguera, Camí del Sant
Crist, Carrer Serra i moret, carrer Puig i Pidemunt, carrer Bosc i Gimpera, carrer
Batista i Roca, carrer Pablo Iglesias, carrer Josep Calvet i carrer Abat Escarre, carrer
de Vicenç Puig, carrer Coll i Agulló, carrer Serra i Ràfols.
La renovació consistirà en la renovació de totes les lluminàries equipades amb
tecnòloga de descarrega per lluminàries amb tecnologia leed i amb la implantació de
punts de llum per reforçar la il·luminació de les cruïlles.
El termini d’execució d’aquests treballs és de tres mesos.
El pressupost de l’obra és de 247.933,88€, més 52.066,12€ que corresponen al 21%
d’IVA, donen un total de 300.000,00€ IVA inclòs.
El present Projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris tècnics i lumínics
establerts per aquest Ajuntament i 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.
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El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte de renovació de l’enllumenat públic dels
quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE” per un pressupost d’execució per contracte de
300.000,00€ IVA inclòs.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30 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 aprovat definitivament.
Tercer. Notificar el present acord al Servei de Mobilitat, al Servei de Policia Locali
Servei de Gestió Econòmica”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

13 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PARC
DE LA RONDA BELLAVISTA.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“En data 14 de maig de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment
el “Projecte d’urbanització del Parc de la ronda de Bellavista”. Redactat per
Estudis d’Arquitectura Fabregat & Fabregat i Herrich Arquitectes i presentat
per l’empresa privada municipal Aigües de Mataró, SA.
Consta a l’expedient Informe emès pel Cap de la Secció d’Infraestructures del
Servei d’Espais Públics on s’especificaven certs aspectes tècnics pendents
de subsanar:
-

-

-

Referent a la xarxa de serveis públics, s’han de tenir en compte els serveis
existents, que puguin resultar afectats: enllumenat públic, xarxa semafòrica,
xarxa de telefonia i telecomunicacions, xarxa d’energia elèctrica de mitja i
baixa tensió, xarxa de clavegueram, xarxa d’aigua potable, xarxa de gas i Tub
Verd.
Referent a l’enllumenat públic definit, s’han d’incorporar els corresponents
estudis lumínics i de les línies d’enllumenat per tal que compleixin la normativa
vigent.
Referent a la xarxa de reg i jardineria definits en el projecte s’havien d’efectuar
canvis i inclusions en referència a l’arbrat, plantes arbustives i entapissat de
talussos, senyalització i reg.
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L’empresa Aigües de Mataró, S.A. ha presentat al Registre General de l’Ajuntament
(núm. 0812130008-1-2018-030284-1) el “Projecte d’urbanització del Parc de la ronda
de Bellavista” amb les modificacions pertinents que no afecten a l’essència del
projecte ni al seu pressupost.
S’inclou en aquest projecte una millora en l’execució, pel que fa al projecte aprovat
inicialment, que no comporta modificació de l’import d’execució pressupostat
(1.671.627,10 € IVA inclòs). Aquesta millora consisteix en l’execució d’una vorera de
5,5 metres d’amplada aproximada de la Ronda Bellavista que acompanya tot l’àmbit
de la intervenció del Parc amb una superfície de 1.753 m2.
En data 11 de juliol de 2018 el cap del Servei d’Espais Públics informa que, una
vegada revisat el projecte, es constata que s’han introduït tots els aspectes tècnics
referits en l’informe del Cap
de la Secció d’Infraestructures del Servei d’Espais Públics que obra a l’expedient.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS :
Primer. Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització del Parc de la ronda de
Bellavista”, que té per objecte definir i valorar el conjunt d’obres a realitzar per donar
contingut formal a part del parc situat al nord de la ronda de Bellavista, amb les
modificacions efectuades per tal d’adaptar-lo als canvis referits en la part dispositiva.
Segon.- Publicar la present aprovació definitiva al BOPB.
Tercer.- Comunicar l’anterior acord a la societat privada municipal Aigües de Mataró,
S.A. i als serveis municipals de Mobilitat i Gestió Econòmica als efectes oportuns”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
-Servei d’Equipaments Muncipals-

14 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU PER L’ADEQUACIÓ DE LA
PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE LA PRESÓ, PER ACTIVAR EL SEU ÚS COM A
NOU ESPAI DE LES ARTS (FASE 1), PER UN IMPORT DE 325.000,00 EUROS (IVA
INCLÒS).
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Els serveis tècnics del Servei d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Mataró
han redactat el “Projecte executiu per l’adequació de la plata baixa de l’edifici de La
Presó per activar el seu ús com a nou Espai de les Arts (Fase 1)”, amb un pressupost
de 268.595,04 EUR, sense IVA (325.000,00 EUR IVA inclòs).
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L’objecte del present projecte d’execució és la definició dels treballs per portar a terme
l’adequació de la planta baixa dels espais de l’edifici de La Presó, per tal que es
converteixi en un espai de les arts.
La premissa que regeix el projecte és garantir la pervivència d’aquest element de
patrimoni arquitectònic (catalogat com a BCIN) i donar un ús a l’edifici que garanteixi i
potenciï el seu funcionament dintre del conjunt de la ciutat.
Els treballs a executar són imprescindibles per adaptar els espais de la planta baixa a
aquest nou ús, millorar les prestacions de seguretat d’ús i accessibilitat, seguretat
estructural, seguretat en cas d’incendi, salubritat i estalvi d’energia, tenint en compte
la normativa vigent i, especialment, el grau de protecció de l’edifici.
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.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte executiu per l’adequació de la plata baixa de
l’edifici de La Presó per activar el seu ús com a nou Espai de les Arts (Fase 1)”, per
un pressupost d’execució per contracte de 325.000,00 EUR, IVA inclòs.
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 aprovat definitivament.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció de Cultura i al Servei de Gestió
Econòmica”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

15 DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 26 DE JUNY
DE 2018, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 10 DE
BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 361/17E CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 6106/2017 DE 30
DE JUNY, DE LA REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 30 de juny, per Decret núm. 6106/2017, la regidora delegada de Via Pública,
Equipaments i Espais Públics, resolgué la desestimació de les al·legacions
interposades per A.N.R., en relació a l’expedient K000061577, en matèria d’infracció
a la normativa de trànsit.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 361/2017 pel Jutjat
Contenciós Administratiu 10 de Barcelona.
En data 26 de juny de 2018, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 12/06/2018, es dictà sentència núm. 147/18 que resol: “Estimar
el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don A.N.R. contra la resolución
administrativa identificada en el Fundamento Jurídico Primero de la presente
resolución judicial y en su consecuencia, se anula y deja sin efecto la misma por ser
contraria a Derecho. Se condena a la Administración Pública demandada al pago de
las costas ocasionadas por el importe máximo 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
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, PROPOSO:
PRIMER.Donar compliment al contingut de la sentència de 26 de juny de 2018,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 361/17-E contra la resolució formulada per Decret núm.
6106/2017 de 30 de juny, de la Regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics.
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. (5).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart i mig d’onze del matí, el
senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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