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ACTA NÚM. 2/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  4 DE FEBRER  DEL  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el quatre de febrer del dos mil tretze, 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 Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 
 

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

 

Excusa la seva assistència el senyor En Ramon Reixach i Puig,  Regidor. 
 

 

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 21 de gener 
del 2013 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei d’Ingressos- 
 
3 Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que 
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desestima el Recurs contenciós administratiu 984/2008 interposat per  l’Ajuntament de 
Mataró contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu (TEARC) en matèria 
de liquidacions d’IAE per actes d’inspecció a CAJA POSTAL  (CP) I BANCO 
EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (BEX) – avui BBVA-. 

 
 -Servei de Compres i Contractacions- 

 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del 
servei de gestió de la Plataforma d’Atenció Telefònica del Servei d’Atenció Ciutadana.  

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del 
servei de tractaments fitosanitaris de l’arbrat viari i dels espais verds a  Mataró. 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
6 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera 

d’auxiliar administratiu, subgrup C2, mitjançant un concurs de mèrits amb proves, per 
possibles substitucions. 

7 Convocatòria i aprovació de bases específiques per al procés de provisió definitiva del 
lloc de treball de cap del Servei de Comunicació. 

 
 Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 
 
8 Finalització del conveni entre la Caixa d'Estalvis Laietana, actualment Bankia, SA., i 

l'Ajuntament de Mataró per a l'ús del subsòl i per al finançament i manteniment d'una 
estesa de fibra òptica. 

 
 CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES 
 
 -Direcció d’Educació- 
9 Aprovar el Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per al sosteniment del funcionament de centres 
educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs escolar 
2011-2012. 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

  
 -Serveis i Manteniment- 
10 Proposta de ratificació el decret 283/2013 de 16 de gener, pel qual es demana una 

subvenció a la Generalitat de Catalunya per a actuacions d’ordenació ambiental de la 
il·luminació exterior, concretament per les obres de substitució de 21 punts de llum del 
quadre CO. 

11 Proposta d’acceptació dels preus de tractament de residus del Consorci per al 
Tractament de Residus del Maresme, per l’any 2013. 

 
 -Via pública- 
12 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm.  422/2012, de 29 

d’octubre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en 
relació al recurs contenciós administratiu 468/11D contra la resolució formulada per 
Decret núm. 4697/2011, de data 4 de juliol de 2011 de la Regidora Delegada de Via 
Pública 

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

del Dia. 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  21 de gener del 

2013. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

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 d’Ingressos- 

 

3 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 984/2008 INTERPOSAT PER  L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU (TEARC) 

EN MATÈRIA DE LIQUIDACIONS D’IAE PER ACTES D’INSPECCIÓ A CAJA 

POSTAL  (CP) I BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (BEX) – AVUI BBVA-. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“S'ha tramitat davant la Secció primera de la Sala contenciosa administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Recurs 984/2008, procediment ordinari, 

interposat per  l’AJUNTAMENT DE MATARÓ contra la resolució del TRIBUNAL 



 4 

ECONÒMIC ADMINISTRATIU (TEARC) de data 22 de maig de 2008,  recaiguda a la 

reclamació econòmica administrativa 08/03192/2004, en matèria de liquidacions 

d’IAE derivades d’unes actes de disconformitat, per un import total de 50.375 euros.  

Actuava com a codemandada l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 

S.A. (BBVA), entitat absorvent de CAJA POSTAL  (CP) I BANCO EXTERIOR DE 

ESPAÑA, S.A. (BEX) 

 

La resolució municipal recorreguda és el Decret 8344/2003, de 13 de novembre, que 

desestimava el Recurs de reposició interposat contra els Decrets de dates 8 i 9 de 

juny de 1999  que desestimaven les al·legacions contra les actes de disconformitat 

aixecades a CAJA POSTAL S.A. i a BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA S. A. Aquestes  

 

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 23 d’octubre de 

2012 (declarada ferma per Interlocutòria de  3 de gener de 2013) desestima la 

demanda presentada perquè considera, igual que ho va fer el TEARC,  que no s’ha 

pogut acreditar de manera suficient que les activitats inspeccionades durant l’exercici 

1997, ja es desenvolupessin durant els exercicis anteriors. En aquestes esmentades 

actes de disconformitat es regularitza la situació tributària d'ambdues entitats, - 

exercicis 1992 a 1996 -, per les activitats de serveis financers, d'agència 

d'assegurances i de banca, classificades en els epígrafs 831.9 (altres serveis 

financers), 832.1 (agència d'assegurances i corredoria d'assegurances) i 811 (banca) 

de les tarifes de l'Impost d'Activitats Econòmiques. L’actuació inspectora suposava la 

inclusió de CAJA POSTAL  (CP) i del BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (BEX) 

en el cens de l’impost pels esmentats epígrafs 831.9, 832.1 - en els que no figurava 

donada d’alta -  i la modificació per l’altre epígraf 811, reduint d’aquest epígraf, 

l’element tributari superfície respecte als metres quadrats declarats en l’alta per 

aquesta activitat que passaven a imputar-se a les altres dues activitats. 

 

Per Decret, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les seves competències en 

relació a l'assabentat  i acatament de resolucions judicials, i es per això, que s'eleven 

a la Junta de Govern els següents ACORDS:  

 

Primer.-  DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència  del Tribunal Superior de 
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Justícia de Catalunya, de data 23 d’octubre de 2012, declarada ferma el 3 de gener 

de 2013,  recaiguda en el Recurs el Recurs 984/2008, procediment ordinari, 

interposat per  l’AJUNTAMENT DE MATARÓ contra la resolució del TRIBUNAL 

ECONÒMIC ADMINISTRATIU (TEARC) de data 22 de maig de 2008,  recaiguda a la 

reclamació econòmica administrativa 08/03192/2004,, en matèria de liquidacions 

d’IAE derivades d’unes actes de disconformitat, per un import total de 50.375 euros. 

 

Aquesta sentència desestima la demanda, considera ajustada a dret la resolució del 

TEARC i anul·la les actuacions municipals.   

 
Segon.- PROCEDIR a EXECUTAR l’esmentada Sentència i en conseqüència, 

 
- DEIXAR sense efecte, anul·lant-les, les liquidacions següents: 

 
A nom de CAJA POSTAL S.A. (avui BBVA) 

  

Núm. liquidació Pts € 

176734-83 646.216,60 3.883,84 
176734-84 297.892,50 1.790,37 
176734-85 87.063,14 523,26 
176734-86 37.488,43 225,31 

185882-7137 1.509.302,38 9.071,09 
185882-7135 373.599,80 2.245,38 
185882-7136 695.776,34 4.181,70 
185882-7134 163.266,26 981,25 

TOTAL 
 
3.810.605,45Pts 
 

 
22.902,20€ 
 

 

A nom de BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA 

 

Núm. liquidació Pts € 

176734-69 9.798,47 58,89 
176734-70 559.970,42 3.365,49 
176734-71 152.695,76 917,72 
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176734-72 481.263,19 2.892,45 
185882-7151 29.486,93 177,22 
185882-7150 1.546.486,32 9.294,57 
185882-7149 432.878,14 2.601,65 
185882-7148 1.358.511,74 8.164,82 

 
TOTAL 
 

4.571.090,96Pts 
 

27.472,81€ 
 

 

- RETORNAR L’AVAL atorgat per BANCO DE NEGOCIOS  DE ARGENTARIA i 

presentat per ARGENTARIA, CAJA POSTAL Y BANCO HIPOTECARIO S.A  com 

a garantia del conjunt de liquidacions abans esmentades, per import de 8.379.694 

PTA (50.362,98 €).   

 

Tercer.- NOTIFICAR aquests acords al BANCO DE BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA, S.A. (BBVA), entitat absorvent de CAJA POSTAL  (CP) I BANCO 

EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (BEX), a l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació 

de Barcelona (ORGT) i  la Secció primera de la Sala contenciosa administrativa del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Recurs 984/2008. 

 

Quart.- COMUNICAR els precedents acords als Serveis municipals de Gestió 

Econòmica i Tresoreria.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL 
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SERVEI DE GESTIÓ DE LA PLATAFORMA D’ATENCIÓ TELEFÒNICA DEL SERVEI 

D’ATENCIÓ CIUTADANA.  

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 14/01/2013, la cap del Servei d¡Atenció Ciutadana 

sol·licita la tramitació de la contractació del servei de gestió de la Plataforma d’Atenció 

Telefònica del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 392.760,20 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 el 

plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 

765.882,39 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 25/01/2013, 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 25/01/2013 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 300700/925120/22799 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2013, i la previsió de la seva existència en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2014 i 2015.  

 

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 
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gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

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

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de gestió de la Plataforma 

d’Atenció Telefònica del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 392.760,20 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 vintena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del 

contracte és de 765.882,39 euros. 

 

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

particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 

mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada 

 

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

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

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

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 392.760,20 €, més 82.479,64 € en concepte 

d’IVA, en total, 475.239,84 €, a càrrec de la partida 300700/925120/22799 de la 

següent manera: 

 

Exercici 2013: 158.413,28 euros (operació A núm. 4211) 

Exercicis 2014 i 2015: 316.826,56 euros (operació APOS núm. 4214) 

 

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 2014 i 2015, a fi de poder 
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atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL 

SERVEI DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS DE L’ARBRAT VIARI I DELS ESPAIS 

VERDS A  MATARÓ. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 25/01/2013, el cap de la Secció de Viver Municipals del 

Servei de Serveis i Manteniment sol·licita la tramitació de la contractació del servei de 

tractaments fitosanitaris de l’arbrat viari i dels espais verds a  Mataró, per un import fixat 

com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 88.190,00 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 el 

plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 

190.490,40 euros. 

 
Consta a l’expedient: 

 
• informe del secretari general de data 25/01/2013, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

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

públic. 
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• Informe de l’interventor de Fons de data 25/01/2013 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 400103/171130/21000 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2013, i la previsió de la seva existència en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2014 i 2015.  

 

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

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

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de tractaments fitosanitaris de 

l’arbrat viari i dels espais verds a  Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 88.190,00 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 vintena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del 

contracte és de 190.490,40 euros. 

 

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

particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 

mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada 

 

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

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

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

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 
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Quart.- Atendre la despesa de fins a 88.190,00 €, més 18.520,00 € en concepte 

d’IVA, en total, 106.710,00 €, a càrrec de la partida 400103/171130/21000 de la 

següent manera: 

 

Exercici 2013: 35.570,00 euros (operació A núm. 4204) 

Exercicis 2014 i 2015: 71.140,00 euros (operació APOS núm. 4208) 

 

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 2014 i 2015, a fi de poder 

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

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU, SUBGRUP 

C2, MITJANÇANT UN CONCURS DE MÈRITS AMB PROVES, PER POSSIBLES 

SUBSTITUCIONS. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions 

d’auxiliars administratius/ves, grup C2. 

 

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

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

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

Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. 
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Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

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

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de 

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

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

locals. 

 

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

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

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

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

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

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

acords: 

 

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

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

Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera d’auxiliars 

administratius/ves, grup C2. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, 

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

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

 

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

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

mitjans habituals de difusió, per a general coneixement. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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7 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER AL 

PROCÉS DE PROVISIÓ DEFINITIVA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL 

SERVEI DE COMUNICACIÓ. 

 

Sorgits alguns dubtes sobre la proposta anterior, i després de debatre el tema, per 

unanimitat s’acorda retirar-ho. 

 

 

Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions 

 

8 FINALITZACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA, 

ACTUALMENT BANKIA, SA., I L'AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A L'ÚS DEL 

SUBSÒL I PER AL FINANÇAMENT I MANTENIMENT D'UNA ESTESA DE FIBRA 

ÒPTICA. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“En data dotze de febrer de 1998 es va signar el Conveni entre l’Ajuntament de 

Mataró i La Caixa d’Estalvis Laietana (actualment Bankia, S.A.) per a l’ús del subsòl i 

per al finançament i manteniment d’una estesa de fibra òptica, el qual va ser 

prèviament aprovat per acord de la Comissió Municipal de Govern de data 

09/02/1998. 

 

L’Ajuntament de Mataró autoritzava a la Caixa d’Estalvis Laietana a l’ocupació del 

subsòl, de domini públic, mitjançant l’estesa d’un cable propi de fibra òptica entre 

l’edifici de la seva seu social C/ Palau, 18 i el nou edifici, en aquell moment en 

construcció, situat al C/ Pablo Iglesias, 63.  

 

El Conveni establia que la Caixa d’Estalvis Laietana quedava subjecte al pagament 

del preu que periòdicament s’acredités segons les ordenances fiscals municipals, per 

l’ocupació de l’espai de domini públic per l’estesa de fibra òptica. 

 

En data 24 d’octubre es va procedir a ampliar l’objecte de la llicència d’ús privatiu per 

a l’ocupació del subsòl de domini públic per al tram que transcorre des del C/ Palau, 

18 fins al C/ Bonaire, 5, el qual va ser prèviament aprovat per acord de la Comissió 

Municipal de Govern de data 07/10/2002. 
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El Conveni té una durada de quinze anys des de la data de la signatura. A partir de la 

seva finalització serà prorrogable automàticament per terminis de dos anys, fins al 

termini màxim legalment previst, llevat que el denunciï qualsevol de les parts. 

 

En data 28 de novembre 2012 l’Ajuntament de Mataró ha rebut un Burofax, registrat 

amb el núm. 0812130008-1-2012-034285-1, corresponent a un comunicat de data 21 

de novembre de 2012 on Bankia, S.A. ens confirma la seva intenció de no renovar el 

Conveni i donar-lo per finalitzat en data dotze de febrer de 2013, un cop 

transcorreguts els quinze anys de durada. 

 

Per tot l’anterior es proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 

següents acords: 

 

Primer.- Donar per finalitzat en data dotze de febrer de 2013 el Conveni entre la 

Caixa d’Estalvis Laietana, actualment BANKIA, S.A. i l’Ajuntament de Mataró per a 

l’ús del subsòl i per al finançament i manteniment d’una estesa de fibra òptica, un cop 

transcorreguts els 15 anys de durada estipulat en el Conveni. 

 

Segon.- Independentment de la finalització del Conveni, la taxa d’ocupació del 

domini públic es continuarà meritant fins que BANKIA, S.A. acrediti la retirada de 

l’estesa de fibra òptica que discorre per domini públic. 

 

Tercer.- Notificar aquesta resolució a l’interessat i al Servei d’Ingressos, als efectes 

pertinents.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
-Direcció d’Educació- 

 

9 APROVAR EL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
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DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER AL 

SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE CENTRES EDUCATIUS DE PRIMER 

CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL PER AL CURS 

ESCOLAR 2011-2012. 

 

El senyor Pere Galbany i Duran, regidor delegat d’Ensenyament, presenta la proposta 

següent: 

 

“Relació de fets 

 

L’article 198.2 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Ensenyament, disposa que el 

Departament d’Ensenyament ha de subvencionar el sosteniment de places per a 

infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal.  

 

Per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2012 

s’ha autoritzat el finançament de les llars d’infants de titularitat municipal per al curs 

escolar 2011-2012, atorgant una subvenció de 1.300,00 € per alumne, resultant una 

subvenció total de 1.082.900,00 €, amb el següent detall: 

 
• Escola Bressol Els Menuts (08068082). Subvenció per import total de 

139.100,00 €. 
• Llar d’Infants Cerdanyola (08046402). Subvenció per import total de 52.000,00 

€. 
• Llar d’Infants La Llàntia (08046414). Subvenció per import total de 80.600,00 

€. 
• Llar d’Infants La Riereta (08057515). Subvenció per import total de 143.000,00 

€. 
• Llar d’Infants Les Figueretes (08046438). Subvenció per import total de 

133.900,00 €. 
• Llar d’Infants Rocafonda (08046426). Subvenció per import total de 

119.600,00 €. 
• Llar d’Infants Tabalet (08046451). Subvenció per import total de 139.100,00 €. 
• Escola Bressol Elna (08068938). Subvenció per import total de 139.100,00 €. 
• Escola Bressol Els Garrofers (08071056). Subvenció per import total de 

136.500,00 €. 
 

Per al pagament de la subvenció, l’Ajuntament de Mataró haurà de trametre a la 

Generalitat de Catalunya, abans del 30 d’abril de 2013, l’acord del Ple de la 

Corporació Local o Junta de Govern pel qual s’accepta la subvenció. 
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Per tot el que s'ha exposat el sota signant proposa que la Junta de Govern Local 

adopti la resolució següent: 

 

Primer.- Aprovar el Conveni entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró per al sosteniment del funcionament de 

centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per al curs 

2011-2012. 

 

Segon.- Acceptar la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la 

Generalitat de Catalunya, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions 

locals titulars de llars d’infants per al curs 2011-2012 pels següents imports i centres: 

 

• Escola Bressol Els Menuts (08068082). Subvenció per import total de 
139.100,00 €. 

• Llar d’Infants Cerdanyola (08046402). Subvenció per import total de 52.000,00 
€. 

• Llar d’Infants La Llàntia (08046414). Subvenció per import total de 80.600,00 
€. 

• Llar d’Infants La Riereta (08057515). Subvenció per import total de 143.000,00 
€. 

• Llar d’Infants Les Figueretes (08046438). Subvenció per import total de 
133.900,00 €. 

• Llar d’Infants Rocafonda (08046426). Subvenció per import total de 
119.600,00 €. 

• Llar d’Infants Tabalet (08046451). Subvenció per import total de 139.100,00 €. 
• Escola Bressol Elna (08068938). Subvenció per import total de 139.100,00 €. 
• Escola Bressol Els Garrofers (08071056). Subvenció per import total de 

136.500,00 €. 
 

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Centres Públics del 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Serveis i Manteniment- 
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10 PROPOSTA DE RATIFICACIÓ EL DECRET 283/2013 DE 16 DE GENER, PEL 

QUAL ES DEMANA UNA SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER 

A ACTUACIONS D’ORDENACIÓ AMBIENTAL DE LA IL·LUMINACIÓ EXTERIOR, 

CONCRETAMENT PER LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE 21 PUNTS DE LLUM 

DEL QUADRE CO. 

 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“Per decret 283/2013 de 16 de gener, l’Alcalde ha acordat la sol·licitud al 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya d’una 

subvenció per a actuacions d’ordenació ambiental e la il·luminació exterior per l’any 

2013 (resolució TES/2800/2012, de 4 de desembre) i es disposava en el mateix 

decret que havia de ser ratificat per la Junta de Govern Local. 

 

En conseqüència, la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública 

proposa a la Junta de Govern Local de l'Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Ratificar el decret 283/2013 de 16 de gener, el contingut del qual és el 

següent: 

 
“Vista la resolució TES/2800/2012, de 4 de desembre, per la qual s’aprova la 

convocatòria de les subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de la 

il•luminació exterior per a l’any 2013, adreçada a ajuntaments, entitats 

municipals descentralitzades i consells comarcals. 

 
Vist que durant l’any 2012 s’ha realitzat una actuació susceptible de 

l’atorgament d’aquest ajut, que compleix els requisits determinats en les 

esmentades bases i la seva execució està compresa entre les dates fixades a 

les mateixes. 

 
En ús de les atribucions atorgades a l'alcaldia per la Llei 7/1985 de 2 d'abril 

reguladora de les bases de règim local, RD Legislatiu 781/1986 de 18 d'abril 

que aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim 
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local, 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, RESOLC 

 
Primer.- Sol•licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 

de Catalunya la concessió d’un ajut per destinar-lo a les obres de millora de 

l’eficiència energètica a l’enllumenat exterior, concretament a les obres de 

substitució de 21 punts de llum del quadre CO, que tenen lluminàries de tipus 

globus, contaminants des del punt de vista lumínic. 

 
Segon.- Facultar al Sr. Joan Mora i Bosch, Alcalde de l'Ajuntament de Mataró, 

per sol•licitar a la Generalitat de Catalunya en nom d'aquesta corporació local 

les esmentades subvencions, així com per signar la documentació que en un 

futur sigui requerida sobre el mateix tema. 

 
Tercer.- Ratificar el present acord a la primera Junta de Govern Local que es 

realitzi. 

 
Quart.- Notificar el present acord a la Generalitat de Catalunya i al Servei 

d'Ingressos de l'Ajuntament de Mataró.” 

 

Segon.- Notificar la present ratificació a la Generalitat de Catalunya i al Servei 

d’Ingressos de l’Ajuntament de Mataró.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

11 PROPOSTA D’ACCEPTACIÓ DELS PREUS DE TRACTAMENT DE RESIDUS 

DEL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS DEL MARESME, PER L’ANY 

2013. 

 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 
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“El passat 17 de desembre de 2012 s’aproven, per la Junta General del Consorci per 

al Tractament de Residus del Maresme, els preus de tractament, transferència i 

gestió per aquest any 2013 (IVA inclòs), pels diferents serveis que el consorci presta 

als Ajuntaments. 

 
 

Tractament matèria orgànica Preus 2013  
Transferència de la FORM 9,42 €/Tn 
Tractament de la FORM 52,68 €/Tn 
Gestió dels impropis 28,98 €/Tn 

 
Treballs Consorci Preus 2013  
Cànon tractament fixe 28,30 €/Tn 
Cànon variable 25,15 €/Tn 
Cànon ARC 2,58 €/Tn 

 
Tractament Voluminosos Preus 2013  
Cànon tractament planta voluminosos 42,13 €/Tn 

 
Transferències recollida selectiva Preus 2013  
Envasos 25,59 €/Tn 
Vidre 10,18 €/Tn 
Paper i Cartró 15,59 €/Tn 

 
 

El tècnic de Residus i Neteja viària informa favorablement aquests preus. 
 

En conseqüència, la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública 

proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Acceptar els preus de tractament de residus, del Consorci per al Tractament 

de Residus del Maresme, per l’any 2013, aprovats per la Junta General del Consorci 

per al Tractament de Residus del Maresme el 17 de desembre de 2012 i que són: 

 
 

Tractament matèria orgànica Preus 2013  
Transferència de la FORM 9,42 €/Tn 
Tractament de la FORM 52,68 €/Tn 
Gestió dels impropis 28,98 €/Tn 

 

Treballs Consorci Preus 2013  
Cànon tractament fixe 28,30 €/Tn 
Cànon variable 25,15 €/Tn 
Cànon ARC 2,58 €/Tn 
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Tractament Voluminosos Preus 2013  
Cànon tractament planta voluminosos 42,13 €/Tn 

 
Transferències recollida selectiva Preus 2013  
Envasos 25,59 €/Tn 
Vidre 10,18 €/Tn 
Paper i Cartró 15,59 €/Tn 

 
 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Servei d’Intervenció, al Servei de Gestió 

Econòmica i al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans de Maresme als 

efectes oportuns.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

-Via pública- 

 

12 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM.  422/2012, DE 29 D’OCTUBRE DE 2012, DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 4 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 468/11D CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA 

PER DECRET NÚM. 4697/2011, DE DATA 4 DE JULIOL DE 2011 DE LA 

REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 4 de juliol de 2011, per Decret núm. 4697/2011, la regidora Delegada de Via 

Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor J.S.B. 

contra una sanció imposada per infracció en matèria de trànsit en l’expedient 

núm.PE00884431. 
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L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 468/2011 D pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona. 

 

En data 29 d’octubre de 2012, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 9 d’octubre de 2012, es dictà sentència núm. 422 resolent-se 

“1.Que debo desestimar íntegramente el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por J.S.B. contra el Decreto 4697 dictado el 4 de julio de 2011 por el 

Regidor delegado de Via Pública que resuelve desestimar el recurso de reposición 

contra la sanción impuesta en materia de tráfico, circulación y vehículos a motor 

confirmándola íntegramente sin declaración en cuanto a las costas. Esta sentencia es 

firme y contra ella no cabe recurso ordinario alguno.” 

 

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 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 422/2012, de 

29 d’octubre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en 

relació al recurs contenciós administratiu 468/11D contra la resolució formulada per 

Decret núm. 4697/2011, de data 4 de juliol de 2011 de la Regidora Delegada de Via 

Pública. 

 

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

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

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 



 22 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

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

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

 


