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Data publicació: 06/10/16 

 

ACTA NÚM.  7/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOC AL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  4  D’ABRIL  DE  2016. 

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

 

 

A la ciutat de Mataró, el quatre d’abril de dos mil setze, 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 Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

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

 

 

Excusen la seva assistència  

Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   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 21 de març de 
2016.  
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2 DESPATX OFICIAL  
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions-  

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

contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’alimentació de les Escoles 
Bressol Municipals. 

4 Aprovar l’adjudicació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la 
pista poliesportiva del Casal de Joves (pl. Espanya) 

5 Aprovar l’adjudicació de les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la 
pista del poliesportiu Eusebi Millán 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
6 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 Bcn, 

en el recurs contenciós administratiu 374/2013 interposat per CFG. 
7 Donar compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

en el recurs d’apel·lació interposat per ARV contra la Sentència desestimatòria núm. 
54/2015 dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 Bcn. 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT  
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
8 Aprovació inicial de l’Estudi de detall d’ordenació de volums de les parcel·les entre 

rda. Alfons X el Savi, c. Floridablanca, c. Josep Sabater i Sust i ptge. d’en Matas.  
9 Aprovació inicial de la Modificació per ampliació del catàleg del Pla especial de 

masies i cases rural en sòl no urbanitzable.  
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

 

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

del Dia. 

 

 

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

2016. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL , no va haver-hi cap assumpte. 

 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 

 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 
-Servei de Compres i Contractacions-  

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I  

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, M ITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ DE LES ESCOLES 

BRESSOL MUNICIPALS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 29/02/2016, la cap de Secció d’ Educació Infantil sol·licita 

la tramitació de la contractació del servei d’ alimentació de les Escoles Bressol 

Municipals de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 276.210 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos de 

durada inicial del contracte. 

 

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

de pròrroga per 2 cursos addicionals i les possibles modificacions contemplades en el 

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

607.662 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 10/03/2016, 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 10/03/2016 respecte a l’existència de 
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crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida corresponent del pressupost municipal aprovat per a la 

present anualitat 2016, i la previsió de la seva existència en els pressupostos que 

s’aprovin per als exercicis 2017 i 2018.  

 

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  d’ alimentació de les Escoles 

Bressol Municipals de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 276.210 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos 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 607.622 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 276.210 €, més 27.590  € en concepte d’IVA, en 

total,  303.800 €,  de la següent manera: 
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Exercici 2016: import de 46.060 euros (operació comptable A núm. 16661). 

Exercicis 2017 i 2018: import de 257.740 euros (Relació comptable APOS núm. 520). 

 

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 2017 i 2018, a fi de poder 

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

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

 

 

 

 

4 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE B ÀSIC I 

EXECUTIU DE COBRIMENT DE LA PISTA POLIESPORTIVA DEL  CASAL DE 

JOVES (PL. ESPANYA) 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2015 es va iniciar 

el procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a 

regulació harmonitzada, per a 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. 

 

Mitjançant informe de data 21 de gener de 2016, el cap del Servei d’Equipaments 

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

de valor, i per informe de data 3 de març de 2016, va procedir a la valoració de 

l’oferta econòmica, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Arcadi Pla, SA.  
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S’adjunta al present acord còpia dels dos informes. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost aprovat per a la present anualitat 

2016. 

 

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 les obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la pista 

poliesportiva del Casal de Joves (pl. Espanya), a favor de l’empresa Arcadi Pla, SA, 

per un import de 277.072,34 euros, més 58.185,19 euros en concepte d’IVA, que 

sumen un total de 335.257,53 euros. 

 

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 13.853,62 

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) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries 

posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura 

d’apoderament o nomenament del seu legal representant, igualment 

inscrita en el Registre Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal 

representant.  
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d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per 

contractar, amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa de 

l’esmentada matrícula. 

 

e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb 

una Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei 

de contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de 

prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de 

deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període 

executiu. 

 

f) Relació del les principals obres realitzades durant els deu últims anys 

incloent import, data i destinatari, públic o privat. 

 

g) Un mínim de tres certificats de correcte execució de contractes de 

cobriment d’instal·lacions esportives d’import superior a 175.000€, IVA 

no inclòs, expedits per l’òrgan públic o subjecte privat  al qual s’hagi 

prestat el servei. 

 

h) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels 

Minusvàlids (LISMI) 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 estar sotmès a aquesta 

normativa. 

 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta. 

 

Tercer.-  Un cop hagi presentat 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.-  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 94,70 euros, 
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per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.  

 

Cinquè.-  Disposar a favor de Arcadi Pla SA, l’import de 335.257,53 euros, a càrrec 

de la partida 700201/34211J/63200 del pressupost municipal aprovat per al l’exercici 

2016 (document comptable D núm. 19015). 

 

Sisè.- Autoritzar l’operació comptable inversa A/ núm. 19838 a càrrec de la partida 

700201/34211J/63200, per import de 89.656,96 euros.  

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

 

 

 

 

5 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE B ÀSIC I 

EXECUTIU DE COBRIMENT DE LA PISTA DEL POLIESPORTIU EUSEBI MILLÁN 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de novembre de 2015 es va iniciar 

el procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, no subjecte a 

regulació harmonitzada, per a 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. 

 

Mitjançant informe de data 21 de gener de 2016, el cap del Servei d’Equipaments 

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

de valor, i per informe de data 3 de març de 2016, va procedir a la valoració de 
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l’oferta econòmica, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa Certis Obres i 

Serveis, SA.  

 

S’adjunta al present acord còpia dels dos informes. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost aprovat per a la present anualitat 

2016. 

 

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 les obres obres del projecte bàsic i executiu de cobriment de la 

pista del poliesportiu Eusebi Millán, a favor de l’empresa Certis Obres i Serveis, SA, 

per un import de 404.462,92 euros, més 84.937,21 euros en concepte d’IVA, que 

sumen un total de 489.400,13 euros. 

 

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: 

 

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

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import 20.223,15 

euros, corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. 

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

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

k) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries 

posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura 

d’apoderament o nomenament del seu legal representant, igualment 

inscrita en el Registre Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal 
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representant.  

 

l) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per 

contractar, amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa de 

l’esmentada matrícula. 

 

m) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb 

una Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei 

de contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de 

prohibició de contractar amb aquesta Administració local l’existència de 

deutes de naturalesa tributària pendents de pagament en període 

executiu. 

 

n) Certificat de classificació vigent en el grup C, subgrup 3, categoria 3 

(corresponent a l’anterior categoria d). 

 

o) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels 

Minusvàlids (LISMI) 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 estar sotmès a aquesta 

normativa. 

 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta. 

 

Tercer.-  Un cop hagi presentat 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.-  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 93,90 euros, 

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

 

Cinquè.-  Disposar a favor de Certis Obres i Serveis, SA, l’import de 489.400,13 

euros, a càrrec de la partida 700201/34211T/63200 del pressupost municipal aprovat 

per al l’exercici 2016 (document comptable D núm. 19849). 
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Sisè.- Autoritzar l’operació comptable inversa A/ núm. 19850 a càrrec de la partida 

700201/34211T/63200, per import de 130.592,01 euros.  

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 BCN, EN EL RECURS C ONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 374/2013 INTERPOSAT PER CFG. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“La Sra. C.F.G. va presentar recurs contenciós administratiu en el marc d’un procés 

selectiu derivat de la convocatòria efectuada per l’Institut Municipal d’Acció Cultural 

(IMAC, extint organisme autònom de l’Ajuntament de Mataró) per a la creació d’una 

llista d’espera de Tècnic/a auxiliar de Biblioteca en el qual la Sra. C.F.G. es va 

presentar i va resultar exclosa en la fase de l’entrevista personal (amb suport de 

prova psicotècnica), fase del procés que tenia caràcter eliminatori. 

 

Concretament, l’acte administratiu impugnat per la recurrent, tal i com ho determina 

en la interposició del recurs, fou “la omisión al contestar nuestra petición de nulidad 

de actuaciones, siendo que dicha omisión ha vuelto a ocurrir con relación a nuestro 

escrito solicitando la certificación del silencio administrativo presuntamente producido 

y al que no se contestó por ambos demandados”. La petició a la que es referia és un 

escrit de data 13 de desembre de 2012 en el qual la Sra. F. sol·licitava nul·litat 
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d’actuacions contra l’acord de l’IMAC de 12 de novembre de 2012 (que resolia un 

recurs d’alçada) i que li fos atorgat un nou termini per interposar recurs d’alçada; 

també, sol·licitava que es resolgués el seu escrit de tràmit presentat en data 29 de 

novembre de 2012 en el qual interessava “entrega de la copia certificada e íntegra de 

todas las notas, apuntes y deliberaciones y actos, individuales o conjuntos, 

simultáneas o posteriores, efectuadas por el órgano de selección o cada uno de sus 

miembros con relación a la entrevista efectuada a esta parte solicitante, en méritos 

del proceso de selección. También interesa que se me entregue el contenido de las 

pruebas psicotécnicas efectuadas, con copia íntegra tanto del cuestionario planteado 

como de mis respuestas, para así poder motivar el recurso de alzada, que se 

interpondrá en su día”. 

 

L’esmentat recurs es va tramitar davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de 

Barcelona per procediment ordinari núm. 374/2013.  

 

Vist que en data 22 de juliol de 2015, el Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de 

Barcelona ha dictat Sentència núm. 166/15 per la qual resol inadmetre el recurs 

contenciós administratiu, tal i com va al·legar l’Ajuntament de Mataró en l’escrit de 

contestació a la demanda, sense imposició de costes. La inadmissió del recurs es 

basa en desviació processal entre l’acte administratiu impugnat (fixat en l’escrit 

d’interposició del recurs contenciós administratiu) i les pretensions de la recurrent 

contingudes en l’escrit de demanda, així com també concorre desviació processal 

respecte l’escrit d’interposició i la pretensió subsidiària de la recurrent de declaració 

de nul·litat d’actuacions a partir de l’acta de l’òrgan de selecció on consten els 

resultats de la prova psicotècnica.  

Contra l’esmentada Sentència es podia interposar recurs d’apel·lació el qual, un cop 

transcorregut el termini, no ha estat presentat per la part contrària. Per Diligència 

d’Ordenació de data 3 de març de 2016 s’ha declarat la fermesa de la Sentència.  

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 5337/2015, de 3 

de juliol, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la Comissió 

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

ACORD: 

 

Únic.-  Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 166/15, de 22 de juliol, 
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dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 374/2013 (procediment ordinari), 

seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, per la qual 

resol inadmetre, per desviació processal, el recurs interposat per la Sra. C.F.G. contra 

l’Ajuntament de Mataró, sense imposició de costes.” 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

7 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL  

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA EN EL RECURS D’AP EL·LACIÓ 

INTERPOSAT PER ARV CONTRA LA SENTÈNCIA DESESTIMATÒR IA NÚM. 

54/2015 DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU  NÚM. 16 BCN. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta 

la proposta següent: 

 

“El Sr. A.R.V., funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la plaça d’agent 

de la policia local, va presentar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat 

contenciós administratiu de Barcelona contra el Decret 3923/2013, de 13 de juny, 

desestimatori del recurs de reposició interposat contra el Decret d’Alcaldia 1991/2013, 

de 22 de març, pel qual se’l va declarar responsable d’una falta molt greu consistent 

en “L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats” i se li va imposar una 

sanció de suspensió de funcions per un (1) any i un (1) dia amb pèrdua de les 

retribucions, prevista a l’article 52.2.b) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les 

Policies Locals de Catalunya.  

 

L’esmentat recurs es va tramitar davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 312/2013.  

 

Vist que en data 14 d’abril de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de 

Barcelona va dictar Sentència núm. 54/2015 per la qual va resoldre desestimar el 

recurs presentat pel Sr. A.R.V. contra l’Ajuntament de Mataró, confirmant la resolució 

administrativa i amb imposició de les costes a l’actora en la quantia de 200 euros. 
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Vist que contra l’esmentada Sentència, que no era ferma, el Sr. R.V. va interposar 

recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 

Contenciosa Administrativa.  

 

Vist que en data 16 de febrer de 2016, la Secció quarta de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència 

núm. 139/2016, per la qual desestima el recurs d’apel·lació interposat pel Sr. A.R.V. 

contra la Sentència 54/2015, de 14 d’abril, confirmant-la en totes les seves parts, per 

a ésser adequada a Dret, i amb expressa imposició a la part apel·lant de les costes 

processals d’aquesta instància, si bé limitada la seva quantia a un màxim de 200 

euros.  

 

Vist que contra la Sentència núm. 139/2016, de 16 de febrer de 2016, no hi cap 

interposar recurs de cassació ordinari.  

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 5337/2015, de 3 

de juliol, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, previ dictamen de la Comissió 

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

ACORDS: 

 

Primer.-  Donar-se per assabentada de la Sentència número 139/2016, de 16 de 

febrer de 2016, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 

Contenciosa Administrativa, Secció quarta, que desestima el recurs d’apel·lació 

interposat pel Sr. A.R.V. contra la Sentència 54/2015, de 14 d’abril, dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, confirmant-la en totes les seves 

parts, per a ésser adequada a Dret, i amb expressa imposició a la part apel·lant de 

les costes processals d’aquesta instància, si bé limitada la seva quantia a un màxim 

de 200 euros.  

 

Segon.-  Elaborar i presentar davant l’òrgan jurisdiccional competent les respectives 

taxacions de costes causades en ambdues instàncies (Jutjat contenciós administratiu 

i Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) en els presents procediments (abreujat i 

apel·lació), tenint en compte, però, per a la seva reclamació les quanties màximes 

fixades en ambdues Sentències.”  
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Es donen per assabentats 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT  

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

8 APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL D’ORDENAC IÓ DE 

VOLUMS DE LES PARCEL·LES ENTRE RDA. ALFONS X EL SAV I, C. 

FLORIDABLANCA, C. JOSEP SABATER I SUST I PTGE. D’EN  MATAS.  

 

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El 8 de febrer de 2016, Mercadona SA  ha presentat el document l’Estudi de detall 

d’ordenació de volums de les parcel·les entre rda. Alfons X el savi, c. 

Floridablanca, c. Josep Sabater i Sust i ptge. d’en Matas. 

L’objecte de l’Estudi de detall es definir la composició volumètrica de l’edifici 

(organització de les edificacions, alçades reguladores, edificabilitat, etc.) per a la 

posterior execució d’un supermercat en règim d’autoservei, en una superfície de 

4.015 m2 considerada com una sola parcel·la. 

 

La necessitat de tramitar un Estudi de detall abans d’obtenir la llicència d’obra major 

està prevista a l’article 301.4.2 de les Normes urbanístiques del Pla general, que en 

zona d’indústria urbana entre mitgeres, clau 2a, per a les parcel·les de més de 2.000 

m2 i a fi de demostrar la capacitat i desenvolupament de les noves activitats previstes 

i la seva compatibilitat amb l’entorn. Els nous locals han de tenir accés directe a vial i 

preveure la zona de càrrega i descàrrega en l’interior de parcel·la.  

 

El servei tècnic municipal ha informat favorablement amb condicions. 
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Vistos els informes tècnic i jurídic; la Disposició Transitòria Onzena del Decret 

Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme que es remet 

als articles 64, 65 i 66 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual s'aprova la refosa dels 

textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, proposo a la Junta de 

Govern Local l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’Estudi de detall d’ordenació de volums de les parcel·les 

entre rda. Alfons X el savi, c. Floridablanca, c. Josep Sabater i Sust i ptge. d’en 

Matas, presentat i promogut per Mercadona, SA., amb les condicions establertes a 

l’informe del servei tècnic municipal el qual es dóna trasllat a la societat promotora 

per al seu compliment. 

 

Segon.- Obrir un període d’informació pública de quinze dies prèvia publicació 

d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai 

web municipal. 

 

Tercer.- Notificar-ho a les persones que resultin interessades a l’expedient.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

9 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PER AMPLIACIÓ  DEL 

CATÀLEG DEL PLA ESPECIAL DE MASIES I CASES RURAL EN  SÒL NO 

URBANITZABLE.  

 

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

Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El servei tècnic municipal ha redactat l’Ampliació del catàleg de masies i cases rurals 

i modificació del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, amb 

l’objectiu d’incorporar vuit habitatges rurals construïts desprès de l’any 1956, on hi 

viuen pagesos que actualment conreen les terres, desenvolupen l’agricultura com un 

actiu productiu i prioritari del sòl agrícola protegit del Maresme, i que obliga a la 

permanència, vigilància i custòdia del territori, aconseguint i nodrint el “valor afegit” 

que això representa i que està fortament vinculat a la terra i a una activitat econòmica 
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amb un fort arrelament històric a la zona. 

 

El Pla especial de masies i cases rurals ha estat aprovat definitivament amb 

prescripcions el 23 d’abril de 2015, per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 

Barcelona, i donada la conformitat del Text refós per acord d’11 de febrer de 2016. 

 

En el decurs de la tramitació d’aquest Pla especial –iniciat l’any 2009 amb una 

aprovació inicial per la Junta de Govern Local de 23 de març d’aquell any– s’ha 

promogut la participació del col·lectiu de la pagesia, concretament amb els 

representants de Unió de Pagesos del Maresme i Assemblea Pagesa i l’Advocat 

designat per aquest col·lectiu, amb un seguit de trobades polítiques i tècniques per 

debatre sobre les avantatges i desavantatges de la confecció del Catàleg de masies, 

a més dels aspectes que els poden afectar com és permetre activitats turístiques en 

el sòl agrícola de Les Cinc Sènies. 

 

És una reivindicació de la pagesia la incorporació en el catàleg de totes les masies i 

cases rurals ocupades per pagesos que tenen explotacions agrícoles actives, encara 

que siguin posteriors a l’any 1956 que es fixa des de la Generalitat de Catalunya com 

a criteri mínim d’antiguitat per incloure al catàleg. Entenen que les seves cases 

familiars construïdes a finals del segle XX, són les més necessàries i les que més 

contribueixen al manteniment del valor agrícola i ambiental, de totes les implantades 

en Les Cinc Sènies. 

 

La tramitació ha estat dificultosa i per poder disposar d’un catàleg de masies i cases 

rural ha estat necessari excloure les posteriors a l’any 1956, però la pagesia continua 

reivindicant la incorporació de més cases de pagesos, i també aquest Ajuntament vol 

reivindicar el valor de la zona de les Cinc Sènies com un espai agrícola i ambiental a 

protegir, amb especial consideració d’aquestes explotacions agrícoles per els valors 

socials, econòmics, ambientals i històrics que representen. 

 

Ha estat sol·licitada als interessats la documentació acreditativa i actualitzada de 

l’explotació agrícola a les finques afectades per aquesta modificació del Pla especial. 

Per alguns dels interessats encara no ha transcorregut el termini, no obstant això a fi 

d’agilitzar els tràmits es considera convenient continuar amb la tramitació en el 

benentès que és un requisit indispensable per a l’aprovació provisional la justificació 
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de l’existència d’explotació agrícola a les finques objecte d’aquesta modificació.  

 

Es modifiquen les fitxes següents: 

 

13. Can Pera. S’incorpora un segon habitatge de 147 m2 construït l’any 2000, on hi 

viu la família del fill pagès que forma part del col·lectiu social de la pagesia.  

 

20. Can Bleda. S’incorpora un segon habitatge de 164 m2 construït l’any 1996, on hi 

viu la família del fill pagès que forma part del col·lectiu social de la pagesia. 

 

S’incorporen les fitxes següents: 

 

85. Can Riera Malet. S’incorpora un habitatge rural de 309 m2, on hi viu un pagès 

que forma part del col·lectiu social de la pagesia.  

 

86. Ca l’Ayter. S’incorpora un habitatge rural de 341 m2 construït l’any 1978, on hi viu 

un pagès que forma part del col·lectiu social de la pagesia.  

 

87. Can Valentí. S’incorpora en habitatge rural de 270 m2 construït als anys 

1997/1998, on hi viu la família d’un pagès que forma part del col·lectiu social de la 

pagesia. 

88. Can Pep Riera. S’incorpora un habitatge rural de 400 m2 construït l’any 1999, on 

viu una família pagesa que forma part del col·lectiu social de la pagesia.  

 

89. Can Noè 2. S’incorpora un habitatge rural de 352 m2 construït l’any 2003, on viu 

la família d’un pagès que forma part del col·lectiu social de la pagesia.  

 

90. Can Noé 3. S’incorpora un habitatge rural de 337 m2 construït l’any 1997, on viu 

la família d’un pagès que forma part del col·lectiu social de la pagesia.  

 

Vist l’informe jurídic i els articles 47, 50, 67, 73, 74 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, 

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 23 del Decret 

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

de Govern Local l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment l’Ampliació del catàleg de masies i cases rurals i 

modificació del Pla especial de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable, en el 
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benentès que és un requisit indispensable per a l’aprovació provisional la justificació 

de l’existència d’explotació agrícola a les finques objecte d’aquesta modificació.  

 

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en 

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

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

 

Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva 

competència sectorial.   

 

Quart.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades segons 

l’expedient i el document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic 

Municipal.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5).  

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

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

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

present acta. 

 


