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ACTA NÚM. 6/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  17 DE MARÇ  DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el disset de març de dos mil catorze, essent un quart i cinc 

minuts 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 JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER, Alcalde – accidental. 

 
 
Hi concorren: 
 

En Joaquim Fernàndez i Oller   Alcalde accidental 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

 

Assistits del Secretària accidental, senyora Anna Ramírez Lara, que certifica. 

 

 

Excusen la seva assistència:  

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
Na Montserrat Rodríguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 

 

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 les Actes de les sessions ordinària i extraordinària urgent  
que tingueren lloc el 3 i 7 de març de 2014, respectivament. 

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, de diversos serveis d’atenció als infants a 
les Escoles Bressol Municipals.  
 

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de docència, direcció 
pedagògica i vigilància dels diferents programes formatius de l’Escola Municipal de 
Música.  

 
5 Aprovar l’adjudicació del projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la 

via pública.  
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de 

cap de la Secció de Xarxa d’Equipaments, mitjançant concurs de mèrits amb proves.  
 
7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera 

de docents, mitjançant concurs de mèrit amb proves.  
 
8 Acceptació de la subvenció del Servei d'Ocupació de Catalunya per import de 

422.119,56 euros destinats a finançar total o parcialment les accions "Jo també", 
"Incorpora't" i "Dinamització als barris en els àmbits social, juvenil, ocupacional, 
comercial i de rehabilitació". 

 
9 Acceptació de la subvenció de la Diputació de Barcelona per import de 467.565,48 

euros destinats a la línia de suport "Finançament dels plans locals d'ocupació (Fase 
1)". 

 
 CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 
 
10 Ratificació del decret núm. 1370/2014de 21 de febrer, del regidor delegat de 

Promoció Econòmica i Innovació, relatiu a la sol·licitud de subvenció per al 
desenvolupament de plans de foment territorial del turisme: Reforma i usos del mercat 
modernista del Rengle (Plaça Gran). 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

  
 -Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge- 
 
11 Donar compte decret alcaldia d’interposició recurs d’apel·lació contra sentència del 

Jutjat contenciós administratiu nº 16 de Barcelona de 28/1/2014, recurs núm. 196/10,  
sobre Vallveric. 

 
 -Servei d’Espais Públics- 
 
12 Aprovació inicial del projecte de clavegueram de l’Avinguda Gatassa entre Fradera i 

Llanes i Marató. 
 
 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 – S’aproven els esborranys de les Actes de les sessions, ordinària que tingué  lloc 

el  3 de març de 2014 i extraordinària - urgent del 7 de març de 2014. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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

 

 
 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DE DIVERSOS SERVEIS D’ATENCIÓ ALS INFANTS A 

LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 7/02/2014, la tècnica d’ educació sol·licita la tramitació de 

la contractació del servei d’ atenció als infants de les Escoles Bressol Municipals, per 
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un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 612.120,16 

euros, IVA exempt, pels dos cursos escolars de durada inicial del contracte. 

 

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

de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat 

del contracte és de 1.285.425,34 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 03/03/2014, 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 03/03/2014 respecte a la previsió 

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 

la present contractació a les corresponents partides dels pressupost municipals 

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 d’ atenció als infants a les 

Escoles Bressol Municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 612.120,16 euros, IVA exempt, pels dos cursos escolars de 

durada inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
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de pròrroga per dos addicional i les possibles modificacions, el valor estimat del 

contracte és de 1.285.452,34 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran 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 612.120,16 €, IVA exempt, de la següent 

manera: 

 
Partida 632110/321100/22799: 4.497,29 € (op. A  núm. 9263) 
Partida 632110/321100/22799: 5.094,72 € (op. A núm. 9264) 
Partida 632110/321100/22799: 2.526,63 € (op. A núm. 9267) 
Partida 632110/321100/22799: 5.285,57 € (op. A núm. 9268) 
Partida 632110/321100/22799: 3.493,30 € (op. A núm. 9269) 
Partida 632110/321100/22799: 5.285,57 € (op. A núm. 9270) 
Partida 632110/321100/22799: 5.285.57 € (op. A núm. 9271) 
Partida 632110/321100/22799: 5.285,57 € (op. A núm. 9272) 
Partida 632110/321100/22799: 4.733,78 € (op. A núm. 9273) 
Partida 632110/321110/22799: 1.553,31 € (op. A núm. 9276) 
Partida 632110/321110/22799: 65.603,03 € (op. A núm. 9277) 
Partida 632110/321110/22799: 1.236,96 € (op. A núm. 9278) 
Partida 632110/321100/22799: 5.018,32 € (op. APOS núm. 9279) 
Partida 632110/321100/22799: 5.684,97 € (op. APOS núm. 9280) 
Partida 632110/321100/22799: 2.819,34€ (op. APOS núm. 9281) 
Partida 632110/321100/22799: 5.897,92 € (op. APOS núm. 9282) 
Partida 632110/321100/22799: 3.898,00 € (op. APOS núm. 9283) 
Partida 632110/321100/22799: 5.897,92 € (op. APOS núm. 9284) 
Partida 632110/321100/22799: 5.897,92 € (op. APOS núm. 9285) 
Partida 632110/321100/22799: 5.897,92 € (op. APOS núm. 9286) 
Partida 632110/321110/22799: 5.282,20 € (op. APOS núm. 9287) 
Partida 632110/321110/22799: 3.106,22 € (op. APOS núm. 9288) 
Partida 632110/321110/22799: 1.317,96 € (op. APOS núm. 9289) 
Partida 632110/321110/22799: 88.241,01 € (op. APOS núm. 9290) 
Partida 632110/321110/22799: 164.007,57 € (op. APOS núm. 9291) 
Partida 632110/321110/22799: 3.092,40 € (op. APOS núm. 9292) 
Partida 632110/321100/22799: 521,03 € (op. APOS núm. 9293) 
Partida 632110/321100/22799: 590,24 € (op. APOS núm. 9294) 
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Partida 632110/321100/22799: 292,72 € (op. APOS núm. 9295) 
Partida 632110/321100/22799: 612,35 € (op. APOS núm. 9296) 
Partida 632110/321100/22799: 404,71 € (op. APOS núm. 9297) 
Partida 632110/321100/22799: 612,35 € (op. APOS núm. 9298) 
Partida 632110/321100/22799: 612,35 € (op. APOS núm. 9299) 
Partida 632110/322100/22799: 612,35 € (op. APOS núm. 9300) 
Partida 632110/321100/22799:    548,43 € (op. APOS núm. 9301) 
Partida 632110/321110/22799: 1.553,31 € (op. APOS núm. 9302) 
Partida 632110/321110/22799: 1.317,96 € (op. APOS núm. 9303) 
Partida 632110/321110/22799: 88.241,01 € (op. APOS núm. 9309) 
Partida 632110/321110/22799: 98.404,54 € (op. APOS núm. 9311) 
Partida 632110/321110/22799:   1.855,44 € (op. APOS núm. 9312) 
 
 
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 les esmentades partides 

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016, 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 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE DOCÈNCIA, DIRECCIÓ PEDAGÒGICA 

I VIGILÀNCIA DELS DIFERENTS PROGRAMES FORMATIUS DE L’ESCOLA 

MUNICIPAL DE MÚSICA.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per informe de data 18/02/2014, la Direcció d’Ensenyament sol·licita la tramitació de 

la contractació del servei de docència, direcció pedagògica i vigilància dels diferents 
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programes formatius de l’Escola Municipal de Música de Mataró, per un import fixat 

com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.072.795,18 euros, exempt 

d’IVA, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

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

de pròrroga i les possibles modificacions, el valor estimat del contracte és de 

2.360.149,40 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 07/03/2014, 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 07/03/2014 respecte l’existència de crèdit 

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

contractació a la partida 632400/324120/22799 del pressupost municipal aprovat 

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

municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 i 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. 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 docència, direcció 

pedagògica i vigilància dels diferents programes formatius de l’Escola Municipal de 

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

de fins a 1.072.795,18 euros, exempt d’IVA, pels dos anys de durada inicial del 

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

de pròrroga i les possibles modificacions, el valor estimat del contracte és de 

2.360.149,40 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec 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 

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 1.072.795,18 euros, exempt d’IVA, a càrrec de 

la partida 632400/324120/22799, d’acord amb els següents imports i anualitats: 

 

Exercici 2014: 178.799,19 € (op. A núm. 14867) 

Exercici 2015: 536.397,59 € (op. APOS núm. 14868) 

Exercici 2016: 357.598,40 € (op. APOS núm. 14869) 

 

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 2015 i 2016, a fi de poder 

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

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

5 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’ACTUACIONS 

DE MANTENIMENT I MILLORA A LA VIA PÚBLICA.  
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El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de setembre de 2013 es va iniciar 

el procediment de contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del 

Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública, per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 405.950,41 euros, 

IVA no inclòs.  

 

El cap de la Secció d’Infraestructures d’Espais Públics, per mitjà d’informe de data 13 

de gener de 2014, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen 

d’un judici de valor, i per informe de data 27 de gener de 2014  ha valorat les ofertes 

econòmiques,  tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “Vialitat i Serveis, 

SL”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes. 

 

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

contractació a la partida 400101/15515Z/60900 del pressupost municipal aprovat per 

al present exercici 2013, i es preveu la seva existència en el pressupostos que 

s’aprovin pels exercicis 2014 i 2015. 

 

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 la contractació de les obres del  Projecte executiu d’actuacions de 

manteniment i millora a la via públic, a favor de l’empresa Vialitat i Serveis, SL, per un 

import de 292.284,28 euros, IVA no inclòs.  

 

Segon.- Requerir l’empresa “Vialitat i Serveis, SL” perquè, en el termini de deu dies a 

comptar des de la rebuda de la notificació del present acord, constitueixi a favor de 
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l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 14.614,21 euros, 

corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, advertint-lo que cas de 

no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà 

a adjudicar al següent licitador. 

 

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

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

corresponent contracte administratiu. 

 

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

des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 109,65 euros, 

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

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Vialitat i Serveis, SL” l’import de 292.284,28 

euros, més 61.379,70 euros, en concepte d’IVA, en total 353.663,98 euros, amb 

càrrec a la partida 400101/15515Z/60900.(op. D núm. 13271) 

 

Sisè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import 

de l’adjudicació, aprovar l’operació comptable inversa A/ núm. 13272 per import de 

137.536,02 euros  

 

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

contractant.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 
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PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE LA SECCIÓ DE XARXA 

D’EQUIPAMENTS, MITJANÇANT CONCURS DE MÈRITS AMB PROVES.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Atès que existeix la necessitat de proveir definitivament el lloc de treball de cap de la 

Secció de Xarxa d’Equipaments, adscrit al Servei de Projectes Transversals, 

Participació i Ciutadania, de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, 

acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal 

laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament, mitjançant el procediment de lliure 

designació o concurs de mèrits, d’acord amb el que disposi la Relació de Llocs de 

Treball, es dóna la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta 

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

regulin l’esmentat procés de provisió. 

 

Atès que, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball, la provisió d’aquest lloc de 

treball ha de ser mitjançant el procediment de concurs específic, és a dir, de mèrit 

amb proves, entre personal funcionari de carrera de l’administració especial o laboral 

fix de l’Ajuntament de Mataró, que ocupin plaça del grup A2, amb titulació 

corresponent a Diplomatures de l’àmbit de Ciències Socials, Ciències de la Salut o 

Humanitats. 

 

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

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

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

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

de juny de 2011 a la Junta de Govern Local. 

 

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: 
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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, la 

provisió del lloc de treball de cap de la Secció de Xarxa d’Equipaments, adscrit al 

Servei de Projectes Transversals, Participació i Convivència. 

 

Segon.- Convocar el procés de provisió referit en el punt anterior. 

 

Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de participació de 10 dies 

naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquest acord 

de convocatòria en el portal corporatiu. 

 

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

corporatiu, i exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general 

coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

7 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE DOCENTS, MITJANÇANT CONCURS 

DE MÈRIT AMB PROVES.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

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

i/o contractacions temporals de personal docent dels diferents nivells de l’oferta 

formativa que s’imparteixen a l’Institut Miquel Biada i al Centre de Formació d’Adults 

(CFA) Can Noè, ambdós de titularitat municipal. 
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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. 

 

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 16 i següents 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 temporal 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 de docents. 

 

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). 



 14 

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. (5). 

 

 

 

 

8 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DEL SERVEI D'OCUPACIÓ 

DE CATALUNYA PER IMPORT DE 422.119,56 EUROS DESTINATS A 

FINANÇAR TOTAL O PARCIALMENT LES ACCIONS "JO TAMBÉ", 

"INCORPORA'T" I "DINAMITZACIÓ ALS BARRIS EN ELS ÀMBITS SOCIAL, 

JUVENIL, OCUPACIONAL, COMERCIAL I DE REHABILITACIÓ". 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

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

489.611,58 euros d’acord amb l’Ordre EMO/269/2013, de 24 d’octubre, (DOGC 6493 

de 4 de novembre) de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, per la 

qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de suport 

als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball 

als barris i s’obre convocatòria per a l’any 2013. 

 

Per resolució del director del Servei d’Ocupació de Catalunya de 18 de desembre de 

2013 s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció de 422.119,56 euros destinada 

a finançar total o parcialment les accions següents: 

 

- “Jo també”: dispositiu d’inserció sociolaboral adreçat a persones joves desocupades 

entre 16 i 25 anys en risc d’esclusió sociolaboral o situació de vulnerabilitat. 

- “Incorpora’t”: construcció d’itineraris individualitzats a partir de la definició i execució 

del projecte professional. 
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- Dinamització als barris en els àmbits social, juvenil, ocupacional, comercial i de 

rehabilitació. 

 

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 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 del 

següent acord: 

 

Únic.- Acceptar la subvenció de 422.119,56 euros amb càrrec a les partides 

pressupostàries D/460001501/331D/0000 i D/460001503/331D/2012, del pressupost 

del Servei d’Ocupació de Catalunya per a l’any 2013, atorgada per la resolució del 

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

18 de desembre de 2013, relativa a l’Ordre EMO/269/2013, de 24 d’octubre, (DOGC 

6493 de 4 de novembre) de modificació de l’Ordre EMO/314/2012, de 8 d’octubre, 

per la qual s’estableixen les bases reguladores dels ajuts destinats al Programa de 

suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, projecte 

Treball als barris: 
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Programa Nom de l’acció Import 

Programa 2. 
Dispositius de suport a la 
inserció laboral de col·lectius 
amb dificultats especials 

“Jo també”: dispositiu d’inserció sociolaboral 
adreçat a persones joves desocupades 
entre 16 i 25 anys en risc d’esclusió 
sociolaboral o situació de vulnerabilitat. 

90.200,00 

Programa 2. 
Dispositius de suport a la 
inserció laboral de col·lectius 
amb dificultats especials 

“Incorpora’t”: construcció d’itineraris 
individualitzats a partir de la definició i 
execució del projecte professional. 

92.000,00 

Programa 5. 

Accions ocupacionals i 

professionals 

Dinamització als barris en els àmbits social, 
juvenil, ocupacional, comercial i de 
rehabilitació. 

239.719,56 

 Total 422.119,56 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

9 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA PER IMPORT DE 467.565,48 EUROS DESTINATS A LA LÍNIA DE 

SUPORT "FINANÇAMENT DELS PLANS LOCALS D'OCUPACIÓ (FASE 1)". 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Amb data de registre d’entrada 15 de gener de 2014 s’ha rebut comunicació de 

l’acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona de data 19 de desembre 

de 2013 pel qual s’aprova el “Programa complementari de suport a l’economia 

productiva local”, el qual té per objecte central el foment de l’ocupació mitjançant la 

contribució específica al finançament d’aquelles despeses derivades de plans locals 

d’ocupació. 

 

L’esmentat acord aprova també el règim de concertació aplicable així com la 

concessió dels ajuts atorgats en el marc de la línia de suport “finançament dels plans 
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locals d’ocupació” (Fase 1) que en el cas de Mataró suposen 233.782,74 euros per a 

l’any 2013 i 233.782,74 euros per a l’any 2014 i que fan un total de 467.535,48 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 prorrogat 2013. 

 

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 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 del 

següent acord: 

 

Únic.- Acceptar la subvenció de 467.565,48 euros amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària G/30101/241A0/46241 dels pressupostos de despeses del Servei de 

Mercat de Treball de la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació per 

a les anualitats 2013 i 2014.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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CIM ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

 

10 RATIFICACIÓ DEL DECRET NÚM. 1370/2014DE 21 DE FEBRER, DEL 

REGIDOR DELEGAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ, RELATIU A LA 

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT DE PLANS DE 

FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME: REFORMA I USOS DEL MERCAT 

MODERNISTA DEL RENGLE (PLAÇA GRAN). 

 

El senyor Miquel Rey i Castilla, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació, 

presenta la proposta següent: 

 

“El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat va aprovar les bases 

reguladores per a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al 

desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, obrint la convocatòria per 

a l’any 2014, el termini de la qual finalitzava el passat 24 de febrer. 

 

Com sigui que en el termini assenyalat no era possible aprovar la subvenció per 

l’òrgan competent, es va aprovar la sol·licitud amb un decret d’Alcaldia a ratificar per 

la Junta de Govern Local. 

 

En virtut de les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, RESOLC: 

 

Únic. Ratificar el decret núm. 1370/2014 de 21 de febrer, el contingut del qual és el 

següent: 

 

“La reforma del mercat de la Plaça Gran com a element turístic, patrimonial i 

comercial de primer ordre a la ciutat, esdevé una de les prioritats d’actuació del 

govern municipal i així es reflecteix als Plans d’actuació municipals dels darrers anys. 

 

El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat ha aprovat l’ORDRE 

EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per 

a la concessió de subvencions per a ens locals de Catalunya per al desenvolupament 

de plans de foment territorial del turisme, i s’obre la convocatòria anticipada per a 

l’any 2014, finalitzant el termini de presentació el proper 24 de febrer. 
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En us de la atribucions que m’atorga la legislació vigent RESOLC: 

 

Primer.- Aprovar el projecte Revitalització turística del centre històric de Mataró. 

Reforma i usos del MERCAT MODERNISTA DEL RENGLE (Plaça Gran) i el seu 

entorn amb un pressupost de 978.890 €. 

 

Segon.- Sol·licitar una subvenció al Departament d’Empresa i Ocupació de 587.334 

€, en el  marc de l’ORDRE EMO/339/2013, de 23 de desembre, per la qual s’aproven 

les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a ens locals de 

Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme, i s’obre 

la convocatòria anticipada per a l’any 2014, concretament en l’actuació d) Actuacions 

que comportin una millora del casc urbà de les poblacions, així com la recuperació 

d’espais públics que redundi en una millora de la qualitat de la destinació. 

 

Tercer.- Ratificar el present acord en la propera Junta de Govern. 

 

Quart.- Notificar la present resolució al Servei d’Ocupació de Catalunya.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge- 

 

11 DONAR COMPTE DECRET ALCALDIA D’INTERPOSICIÓ RECURS 

D’APEL·LACIÓ CONTRA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU Nº 16 DE BARCELONA DE 28/1/2014, RECURS NÚM. 196/10,  

SOBRE VALLVERIC. 

 

El senyor Joaquim Fernàndez i Oller, Alcalde Accidental, presenta la proposta 

següent: 
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“L’alcalde amb caràcter urgent ha dictat el decret núm. 1503/2014 de 27 de febrer, 

d’interposició de recurs d’apel·lació que segueix: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona ha dictat Sentència el 28 de 

gener de 2014, que estima el recurs ordinari núm. 196/2010, interposat per FS NEW 

DEVELOPMENTS, SA, contra  la desestimació presumpta de la sol•licitud de 

devolució de 443.956,82 € més interessos legals, liquidada en Operació jurídica 

complementària del Sector Vallveric. 

 

La Sentència declara el dret de l’entitat recurrent a que solidàriament, per PUMSA i 

per l’Ajuntament, li sigui retornada la quantitat reclamada més interessos legals, 

sense expressa imposició de costes. 

 

Desestima els motius d’inadmissibilitat esgrimits per l’Ajuntament de manca de 

capacitat processal, d’acte inexistent en haver estat resolt expressament i de 

vulneració del caràcter revisor de la jurisdicció. El primer per haver esmenat la 

deficiència documental en període de prova. El segon per considerar que l’al•legat 

decret d’aprovació inicial del projecte de reparcel•lació econòmica de 10-03-2010, no 

resol expressament la reclamació econòmica. I respecte al tercer no fa cap 

pronunciament sobre el canvi de fonaments esgrimits per la recurrent en via 

administrativa (presumpte incompliment d’un conveni urbanístic) i en via judicial 

(nul•litat de la quota urbanística per nul•litat de l’operació jurídica complementària ), 

que no ha permès a l’administració pronunciar-se en via administrativa. 

 

Estima el recurs, essencialment pel motiu al•legat per la recurrent d’haver quedat 

sense cobertura la quota urbanística amb l’anul•lació de l’Operació jurídica 

complementaria del sector Vallveric, en Sentència de 04-10-2007 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona.  

 

Respecte a les al•legacions municipals, la Sentència exposa que: 

 

a) Per raons de congruència i per estar pendent de resolució davant d’altres Jutjats, 

no entra a valorar el compliment de la Sentència de 04-10-2007 esmentada, 

mitjançant l’aprovació d’un nou projecte de reparcel•lació. 
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b) No s’ha justificat l’existència de costos d’execució anteriors que s’hagin d’aplicar la 

quantitat liquidada i cobrada.  

 

c) La quantitat que es demana en devolució de 443.956,82 €, no es correspon a la 

quota urbanística lliurada de 451.532,80 €, per tant no ens trobem davant la 

sol•licitud d’anul•lació d’una quota urbanística. 

 

d) L’anul•lació del planejament urbanístic de Vallveric va ser parcial, únicament va 

anul•lar determinats preceptes de la normativa, és manté la ordenació i els 

paràmetres urbanístics i edificatoris i els aprofitaments urbanístics. 

 

e) Els ajustos econòmics respecte a les despeses d’urbanització sufragades pels 

propietaris es faran en el compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel•lació 

econòmica tramitat i aprovat difinitivament, en compliment de la Sentència de 04-10-

2007 . 

 

La Sentència és desfavorable als interessos municipals i es considera convenient 

interposar recurs d’apel•lació pels següents motius:  

 

1. La reclamació de la recurrent fou expressament resolta en l’acord d’aprovació 

inicial del projecte de reparcel•lació econòmica, en sentit desestimatori. Així consta 

als folis 14 i 16 de l’expedient administratiu, relatius a l’informe emès sobre les 

al•legacions presentades a l’acord d’incoació de l’expedient, en el qual es fa esment 

a l’al•legació de Fs New Development de 06-07-2009. En escrits o recursos 

posteriors va insistir en l’aplicació dels criteris del conveni urbanístic de 1998. 

 

2. L’administració no es va poder pronunciar en via administrativa en relació als 

fonaments plantejats en via judicial, per ser totalment aliens i diferents als plantejats 

en via administrativa. 

 

3. En aplicació del principi de seguretat jurídica,  de l’article 102.4 LRJPAC i per 

analògica de la doctrina, subsisteixen els actes ferms dictats a l’empara d’un acte 

anul•lat. 

 

4. Els ajustos econòmics respecte a les despeses d’urbanització sufragades pels 

propietaris s’ha de fer en seu de l’expedient del projecte de reparcel•lació econòmica, 
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tramitat en compliment de la Sentència de 04-10-2007 que anul•la l’Operació jurídica 

complementària, i més encara, en el compte de liquidació definitiu, cosa que no es 

compliria si es retorna ara l’import reclamat. La pròpia Sentència reconeix que 

l’anul•lació del planejament urbanístic de Vallveric va ser parcial, va afectar a 

determinats preceptes de la normativa, que es manté l’ordenació i els paràmetres 

urbanístics i edificatoris i els aprofitaments que se’n deriven, i que els ajustos 

econòmics es faran en el compte de liquidació definitiu del projecte de reparcel•lació 

econòmic. 

 

5. La quota urbanística quina quantitat reclama la recurrent, correspon a l’import en 

què es va quantificar, de manera proporcionada, la plusvàlua que per al propietari, 

com a la resta dins l’àmbit, li va comportar com a conseqüència de l’aplicació de les 

determinacions de la Modificació del Pla general i Pla Parcial Vallveric de l’any 2003, 

en aquest cas, derivada de l’increment de densitat de les parcel•les de la seva 

propietat. La devolució al particular de la quantitat corresponent a la quota 

urbanística, romanent inalterats, ja executats i patrimonialitzats pel propietari, els 

aprofitaments urbanístics esmentats, comportaria un evident enriquiment injust per 

aquest, així com una evident vulneració del principi urbanístic de just repartiment de 

beneficis i càrregues al que s’ha d’ajustar tota actuació urbanística 

 

6. Estem davant d’un sector de planejament executat pel sistema de cooperació, 

objecte d’equidistribució entre tots els propietaris, no pas a càrrec de l’administració 

actuant. La condemna a l’Ajuntament a favor d’un propietari s’ha de fer mitjançant 

una derrama urbanística, inclosa en el compte de liquidació provisional que afecta a 

tots els propietaris, tal com va resoldre en un supòsit que també afectava a 

l’Ajuntament de Mataró, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en Sentència 

de 19.06.2012, en recurs d’apel•lació núm. 175/2009. 

 

És competència de la Junta de Govern Local la interposició de recursos contra 

resolucions judicials, delegada per Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 

2011. 

 

L’alcalde té atribuïdes les accions judicials i administratives i la defensa de 

l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les hagués delegat 

en un altre òrgan, d’acord amb l’article 21.k de la Llei de Bases de Règim Local. 
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La brevetat del termini de 15 dies per interposar el recurs d’apel•lació i la necessitat 

que abans d’aprovar-ho la Junta de Govern Local hagi de dictaminar-se per la 

Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, impedeix l’exercici de les 

competències delegades dins de termini, cosa que obliga a l’exercici de la 

competència per l’alcaldia i donar-ne compte a la propera Junta de Govern Local. 

 

Vist l’informe jurídic i l’article 81 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, conforme la Sentència es susceptible de recurs d’apel•lació, 

RESOLC: 

 

Primer.- Interposar recurs d’apel•lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 16 de Barcelona de 28 de gener de 2014, que estima el recurs 

ordinari núm.196/2010, interposat per FS NEW DEVELOPMENTS, SA, deixa sense 

efectes la desestimació presumpta de la sol•licitud de devolució de 443.956,82 € més 

interessos legals, liquidada en Operació jurídica complementària del Sector Vallveric, 

i declara el dret de l’entitat recurrent a que solidàriament, per PUMSA i per 

l’Ajuntament, li sigui retornada la quantitat reclamada més interessos legals, sense 

expressa imposició de costes. 

 

Segon.- Donar-ne compte a la propera Junta de Govern Local.” 

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per 

Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents acords: 

 

Únic.- Donar-se per assabentats del decret d’alcaldia núm. 1503/2014 de 27 de febrer, 

que resol interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 16 de Barcelona de 28 de gener de 2014, la qual estima el recurs 

ordinari núm. 196/2010, interposat per FS NEW DEVELOPMENTS, SA, deixa sense 

efectes la desestimació presumpta de la sol•licitud de devolució de 443.956,82 € més 

interessos legals, liquidada en Operació jurídica complementària del Sector Vallveric, 

i declara el dret de l’entitat recurrent a que solidàriament, per PUMSA i per 

l’Ajuntament, li sigui retornada la quantitat reclamada més interessos legals, sense 

expressa imposició de costes.” 

 

Es donen per assabentats 
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-Servei d’Espais Públics- 

 

12 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CLAVEGUERAM DE 

L’AVINGUDA GATASSA ENTRE FRADERA I LLANES I MARATÓ. 

 

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

Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“La societat privada municipal Aigües de Mataró ha presentat a l’Ajuntament de 

Mataró per la seva aprovació el “Projecte del clavegueram de l’Avinguda Gatassa 

entre Fradera i Llanes i  Marató”, redactat pels Serveis Tècnics d’Aigües de Mataró 

S.A. 

 

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

renovació de la xarxa de clavegueram seguint els criteris del Pla Director de 

Clavegueram, que indica que la xarxa de clavegueram existent a l’avinguda Gatassa 

té problemes d’eficiència hidràulica amb episodis de pluges amb períodes de reton 

inferior als 10 anys. 

 

Les obres a realitzar consisteixen en la construcció d’un col·lector de PVC diàmetre 

600 mm i una llargària de 175 ml i  3,5 % de pendent: 27 ml de tub de PVC de 

diàmetres entre 400 i 500 mm amb pendents entre el 2 i 3 %. 

 

Es realitzaran vuit pous de registre i nous embornals amb bústies de recollida 

d’aigua.  

 

El projecte preveu la reposició dels paviments amb les mateixes característiques de 

les voreres i calçades actuals de l’avinguda Gatassa. 

 

El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 345.800,15 euros, 

IVA inclòs.  

 

El  termini previst d’execució de les obres es de 16 setmanes. 

 

La classificació del contractista proposada és grup E, subgrup 1, categoria c. 
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L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 24 de febrer de 2014, ha 

informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial 

d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar 

les obres. 

 

Vist que la documentació del projecte esta complerta i s’ajusta a l’establert en l’article 

24 i  següents  del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut 

dels projectes d’obres locals ordinàries. 

 

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ 

dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels 

serveis tècnics municipals. 

 

Vist que també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es refereixen a 

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

arquitectòniques. 

 

El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 

Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 

d'aquest. 

 

Vist l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de 

Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar 

obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes. 

 

La regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública proposa a la 

Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte del clavegueram de l’Avinguda Gatassa 

entre Fradera i Llanes i  Marató”, promogut  per la societat privada municipal Aigües 

de Mataró SA i redactat pels seus serveis tècnics,  que té per objecte definir i valorar  

el conjunt d’obres necessàries per a la renovació de la xarxa de clavegueram, 
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seguint els criteris establerts al Pla Director de Clavegueram, així com la reposició 

dels paviments amb les mateixes característiques de les voreres i calçades actuals 

de l’avinguda Gatassa. 

 

El projecte  té un pressupost d’execució per contracte de 345.800,15 euros, IVA 

inclòs. 

 

Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació 

pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, 

de 15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el 

qual es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, 

i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions 

dins de l’esmentat termini. 

 

Tercer. En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat 

privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l’execució de les obres a Aigües 

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

de data informe de data  24 de febrer de 2014. 

 

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

Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Mobilitat  i Gestió Econòmica als 

efectes oportuns.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de tres de la tarda, el 

senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària accidental estenc la 

present acta.  


