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ACTA NÚM. 18/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  9 DE NOVEMBRE  DE  2015. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el nou de novembre de dos mil quinze, 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 DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
 
Hi concorren: 
 

En David Bote Paz           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 

 
 
 
 

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

 

 

Excusa la seva assistència el senyor Juan Carlos Jerez Antequera, 6è 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  26 d’octubre 
de 2015 

 
 
 
2 DESPATX OFICIAL 

yasenjo
Text introduït
Data de publicació: 16/02/2016
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Gestió Econòminca- 

 
3  Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 

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

contractació del servei de manteniment d’instal·lacions d’extincions d’incendis en 
edificis municipals, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació 
harmonitzada. 

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

contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista 
poliesportiva del Casal de Joves (pl. Espanya), mitjançant procediment obert no 
subjecte a regulació harmonitzada.  

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

contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista del 
poliesportiu Eusebi Millán, mitjançant procediment obert  subjecte a regulació 
harmonitzada.  

 
7 Aprovar l’adjudicació de subministrament de fons documental de les biblioteques de 

Mataró 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
8 Acceptació de la subvenció de 586.732,52 euros atorgada pel Servei d’Ocupació de 

Catalunya en relació al Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 
d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi  per desocupació.” (Ordre 
EMO/240/2015 de 23 de juny). 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
9 Donar-se per assabentats de la Sentència 241/15 del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 10, que desestima el recurs ordinari 466/2014, interposat contra el Projecte de 
reparcel·lació UA 89d Ernest Lluch Valldeix. 

 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació.- 
 
10 Donar-se per assabentada del compliment de la sentència núm. 237/2015, de 29 de 

setembre, dictada pel  Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al 
recurs contenciós administratiu 378/2014-V contra la resolució formulada per Decret 
núm. 35/2014, de 8 de gener, per 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  26 d’octubre de 

2015 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 
 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 

-Servei de Gestió Econòminca- 

 

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

D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE 

DE L’EXERCICI 2015 

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

Les bases d’execució del pressupost prorrogades del 2014 al 2015 estableixen en 

l’article 54 que de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció 
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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 tercer trimestre de l’exercici 2015.” 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE 

MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS D’EXTINCIONS D’INCENDIS EN EDIFICIS 

MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A 

REGULACIÓ HARMONITZADA. 

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

“Mitjançant informe de data 05/10/2015, el cap del Servei d’Equipaments Públics 

proposa  la tramitació de la contractació del servei de manteniment d’instal·lacions 

d’extincions d’incendis en edificis municipals per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 46.677,80 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 

durada inicial. 

 

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

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

clàusula vint-i-dosena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 

107.677,80 euros. 
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Consta a l’expedient: 

 

Informe de la secretària accidental de data 30/10/2015, 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 30/10/2015 respecte a l’existència de crèdit 

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

la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 

2015, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin  pels 

exercicis 2016 i 2017.   

 

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. 4920/2015 de 15 de 

juny, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment d’instal·lacions 

d’extincions d’incendis en edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 46.677,80 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 

la clàusula vint-i-dosena del plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 

107.677,80 euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules 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 
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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.- Autoritzar la despesa de fins a 44.619,29 euros més 11.860,83 euros en 

concepte d’IVA, en total 56.480,12 euros, a càrrec a les corresponents partides dels 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017 (Relació comptable de 

APOS núm. 4837). 

 

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

contractació a l’existència de crèdit adequat i suficient a les corresponents partides 

dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017, a fi de poder atendre 

les obligacions que meriti aquesta contractació.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 

DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COBRIMENT DE LA PISTA 

POLIESPORTIVA DEL CASAL DE JOVES (PL. ESPANYA), MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.  

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 03/09/2015, el cap del Servei d’Equipaments Públics 

proposa  la tramitació de la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de 

cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves (pl. Espanya) per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 351.169,00 euros, IVA no 

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

de possibles modificacions contemplades en la clàusula vint-i-dosena del plec 

administratiu, el valor estimat del contracte és de 351.169,00 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe del secretari general de data 29/10/2015, 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 29/10/2015 respecte a la previsió de la seva 

existència en el pressupostos que s’aprovin per l’exercici 2016.   

 

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. 4920/2015 de 15 de 

juny, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte bàsic i executiu 

de cobriment de la pista poliesportiva del Casal de Joves (pl. Espanya) per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 351.169,00 euros, IVA no 

inclòs. 

 

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

de possibles modificacions contemplades en la clàusula vint-i-dosena del plec 

administratiu, el valor estimat del contracte és de 351.169,00 euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules 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. 
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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 26 dies naturals, comptats a partir 

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

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 351.169,00 euros, més 73.745,49 € en concepte 

d’IVA, en total  424.914,49 euros, a càrrec de la partida 700201/34211J/63200 del 

pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2016. (op. APOS núm. 116499) 

 

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 partida 

700201/34211J/63200 del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2016 a fi 

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

l’esmentada anualitat.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES 

DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE COBRIMENT DE LA PISTA DEL 

POLIESPORTIU EUSEBI MILLÁN, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT  

SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.  

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 22/10/2015, el cap del Servei d’Equipaments Públics 

proposa  la tramitació de la contractació de les obres del projecte bàsic i executiu de 

cobriment de la pista del poliesportiu Eusebi Millán per un import fixat com a màxim 

per a l’adjudicació del contracte de fins a 512.390,20 euros, IVA no inclòs. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de possibles modificacions contemplades en la clàusula vint-i-dosena del plec 

administratiu, el valor estimat del contracte és de 512.390,20 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe del secretari general de data 29/10/2015, 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 29/10/2015 respecte a la previsió de la seva 

existència en el pressupostos que s’aprovin per l’exercici 2016.   

 

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. 4920/2015 de 15 de 

juny, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte bàsic i executiu 

de cobriment de la pista del poliesportiu Eusebi Millán per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 512.390,20 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de possibles modificacions contemplades en la clàusula vint-i-dosena del plec 

administratiu, el valor estimat del contracte és de 512.390,20 euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules 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 
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aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir 

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

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 512.390,20 euros, més 107.601,94 € en 

concepte d’IVA, en total  619.992,14 euros, a càrrec de la partida 

700201/34211T/63200 del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2016. (op. 

APOS núm. 116500) 

 

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 partida 

700201/34211J/63200 del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2016 a fi 

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

l’esmentada anualitat.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

7 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE FONS 

DOCUMENTAL DE LES BIBLIOTEQUES DE MATARÓ 

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 22 de juliol de 2015 es va iniciar el 

procediment per la contractació del servei de subministrament de fons documental de 

les Biblioteques de Mataró, mitjançant procediment obert subjecte a regulació 

harmonitzada, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 

fins a 120.769,24 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicials. 

 

Mitjançant informe de data 22 d’octubre de 2015, la cap de la Xarxa de Biblioteques 



 11

de Mataró, va procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen d’un judici 

de valor, i per informe de 30 d’octubre de 2015, va procedir a la valoració de l’oferta 

econòmica, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Laietana de Llibreteria, 

SL, en presentar la proposta econòmicament més avantatjosa. S’adjunta còpia 

d’ambdós informes. 

 

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

contractació a les partides 610000/33211F/62900 i 610000/33211L/62900 del 

pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2015, i es preveu la seva 

existència en els pressupostos que s’aprovin per a l’exercici 2016 i 2017. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret 

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

contractes del sector públic. 

 

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

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

acords: 

 

Primer. Adjudicar a l’empresa Laietana de Llibreteria, SL, el servei de 

subministrament de fons documental de les Biblioteques de Mataró, d’acord amb les 

condicions i preus oferts en la seva proposició.  

 

Segon. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, en 

el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació 

de l’adjudicació: 

 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 6.038,45 euros, 

corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació. 

 

b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
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Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta. 

 

Constituïda la garantia i transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la remissió 

de la notificació d’aquesta adjudicació, l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini 

de 10 dies per formalitzar el corresponent contracte administratiu. 

 

Tercer. Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar 

des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 787,76 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP (89,40 euros) i el BOE (698,36 

euros).  

 

Quart. Disposar a favor de l’empresa Laietana de Llibreteria, SL, l’import de 

125.600,00 euros, de la següent  manera: 

 
- Any 2015: 15.4000,00 € (Relació comptable D núm. 5192) 

- Anys 2016 i 2017: 110.2000,00 € (Relació comptable DPOS núm. 5193) 

                 

Cinquè. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i 

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

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

contractació durant l’expressada anualitat. 

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

8 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 586.732,52 EUROS ATORGADA 
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PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA EN RELACIÓ AL PROGRAMA 

TREBALL I FORMACIÓ ADREÇAT A PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR QUE 

HAGIN EXHAURIT LA PRESTACIÓ I/O EL SUBSIDI  PER DESOCUPACIÓ.” 

(ORDRE EMO/240/2015 DE 23 DE JUNY). 

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“L’Ajuntament de Mataró va presentar sol·licitud de subvenció per un import total de 

586.732,52 euros d’acord amb l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, (DOGC 6909 

de 9 de juliol), modificada per la Resolució EMO/1648/2015, de 17 de juliol, (DOGC 

6917 de 21 de juliol) per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 

d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre la 

convocatòria per a l’any 2015. 

 

Per resolució de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de 15 d’octubre de 

2015 s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció de 586.732,52 euros. 

 

D’acord amb les disposicions de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 

Règim Local (reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de “medidas para la 

modernización del gobierno local” ), el Real Decret 781/86, de 18 d'abril, que aprova 

el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, la Llei 8/1987, 

de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de 

juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament  d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), així com els articles 28.4 i 18.A.2 de les 

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 

 

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 

decret 887/2006, de 21 de juliol, que n’aprova el Reglament. 

 

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 3 de juliol de 

2015, a la Junta de Govern Local.  
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El Regidor delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la Comissió Informativa 

Municipal de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica, proposa a la Junta 

de Govern Local l’adopció del següent ACORD: 

 
Únic.- Acceptar la subvenció de 586.732,52 euros atorgada per resolució de la 

directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 

15 d’octubre de 2015, relativa a l’Ordre EMO/204/2015, de 23 de juny, (DOGC 6909 

de 9 de juliol), modificada per la Resolució EMO/1648/2015, de 17 de juliol, (DOGC 

6917 de 21 de juliol) per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió 

de subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació 

d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació, i s’obre la 

convocatòria per a l’any 2015, destinats a finançar les actuacions següents: 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

9 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 241/15 DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10, QUE DESESTIMA EL RECURS 

Expedient Nom Contractes Import 
2015/PANP/SPO/0123/EX01 Manteniment i gestió d’equipaments i 

espais públics 
25 204.377,04 

2015/PANP/SPO/0123/EX02 Atenció a persones i empreses 20 157.200,00 
2015/PANP/SPO/0123/EX03 Informació i suport  per a la cohesió 13 102.450,48 
2015/PANP/SPO/0123/EX04 Atenció administrativa i de suport 2 15.720,00 
2015/PANP/SPO/0123/EX05 Convivència educativa 1 7.898,64 
2015/PANP/SPO/0123/EX06 Comunicació ciutadana 2 15.720,00 
2015/PANP/SPO/0123/EX07 Gestió  manteniment dels equipaments 

municipals 
1 7.898,64 

2015/PANP/SPO/0123/EX08 Vigilància i control de la salut pública 1 7.898,64 
2015/PANP/SPO/0123/AF01 Formació als 65 contractats  50.700,00 
2015/PANP/SPO/0123/PR01 Personal tècnic i/o de suport 1 16.869,08 
 TOTAL  586.732,52 
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ORDINARI 466/2014, INTERPOSAT CONTRA EL PROJECTE DE 

REPARCEL·LACIÓ UA 89D ERNEST LLUCH VALLDEIX. 

 

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i 

Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, ha dictat Sentència núm. 

241/15 el 13 d’octubre de 2015, per la qual desestima el recurs ordinari núm. 466/2014, 

interposat per GERMANS MANTE, SL, contra el Projecte de reparcel·lació UA-89d  

"Ernest Lluc-Valldeix", aprovat definitivament en decret d'alcaldia de 7 de juliol de 2014. 

 

La Sentència confirma la valoració del Projecte de reparcel·lació d’un total de 

259.096,81 €, per indemnitzacions de la construcció i el trasllat de l’activitat. La 

pretensió de la societat recurrent era l’increment d’un total de 141.364,97 €, d’acord 

amb el següent quadre: 

 

Valoració Proj. Reparcel·lació Peritatge recurrent Diferència 

Construcció    139.000,12 €      231.542,56 €  92.542,44 € 

Trasllat activitat     120.096,69 €      168.919,22 €  48.822,53 € 

Total    259.096,81 €      400.461,78 €  141.364,97 € 
 

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de juny 

de 2015, proposo els següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 241/15 del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 10 de Barcelona, de 13 d’octubre de 2015, que desestima el recurs 

ordinari núm. 466/2014, interposat per GERMANS MANTE, SL, i confirma les 

indemnitzacions fixades en el Projecte de reparcel·lació de l'UA-89d "Ernest Lluch-

Valldeix", aprovat per decret d'alcaldia el 7 de juliol de 2014.  

 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients. “ 

 

 

Es donen per assabentats 
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació.- 

 

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 237/2015, DE 29 DE SETEMBRE, DICTADA PEL  JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 10 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 378/2014-V CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER 

DECRET NÚM. 35/2014, DE 8 DE GENER, PER LA REGIDORA DELEGADA DE 

VIA PÚBLICA. 

 
 
La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, presenta la proposta següent: 

 

“En data 30 d’abril de 2014, per Decret núm. 3000/2014, la regidora delegada de Via 

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

reposició contra una sanció imposada per infracció en matèria de Civisme en 

l’expedient núm. 581/2013. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 378/2014-V  pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona. 

 

En data 6 d’octubre de 2015, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 29 de setembre de 2015, es dictà sentència núm. 237/2015 

resolent-se: “Que debo desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo 

interpuesto por la representación procesal de Dº F.J.M.P., confirmando por ser 

ajustada a derecho, la resolución dictada por el Ayuntamiento de Mataró de fecha 

30/04/2014, con imposición de costas a la parte recurrente”. 

 

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, 
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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 3 de juliol de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 237/2015, de 

29 de setembre de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, 

en relació al recurs contenciós administratiu 378/2014-V contra la resolució formulada 

per Decret núm. 3000/2014, de 30 d’abril, per la Regidora Delegada de Via Pública, 

Obres, Serveis i Manteniment. 

 

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

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

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

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

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

 




