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Data publicació: 06/10/16 

 

ACTA NÚM. 18/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOC AL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  5  DE   SETEMBRE  DE  2016. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el cinc de setembre 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 
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 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 

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

 

 

Excusen la seva assistència  

En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  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  25 de juliol del 
2016. 

 
 
 
2 DESPATX OFICIAL  
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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 regiran la 

contractació del servei de tractament dels residus de les deixalleries municipals, 
mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 

 
 CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL  
 
4 Donar-se per assabentada de la sentència número 139/2016, de 16 de juny, dictada 

pel Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de Barcelona, en relació al recurs 
ordinari 320/2015 interposat contra el decret número 5781/2015, de 20 de juliol, del 
Regidor Delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran Activa. 

 
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  

 
 -Servei d´Assessorament, Gestió i Planificació 
 
5 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 165/2016, de 26 de 

juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, en relació al recurs 
contenciós administratiu 187/2016 contra la resolució de 4 de març de 2016 

  
 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 25 de juliol de 

2016.  

 

 

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 E CONÒMICA 
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DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 

-Servei de Compres i Contractacions-  

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I  

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ D EL SERVEI 

DE TRACTAMENT DELS RESIDUS DE LES DEIXALLERIES MUNI CIPALS, 

MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ 

HARMONITZADA 

 

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

la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 12/05/2016, el cap del Servei d’Espais públics  i el tècnic 

de residus i neteja viària proposen la tramitació de la contractació del servei de 

tractament dels residus de les deixalleries municipals de Mataró per un import fixat 

com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 150.533,74 euros, IVA no 

inclòs, per l’any de durada inicial. 

 

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

de pròrroga per un any addicional i les possibles modificacions contemplades en plec 

administratiu, el valor estimat del contracte és de 331.174,23 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe del secretari de data 25/07/2016, 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 25/07/2016 respecte a l’existència de crèdit 

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

la partida 700100/162340/22799 del pressupost municipal aprovat per a la present 

anualitat 2016, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin per 

l’exercici 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. 
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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 tractament dels residus de 

les deixalleries municipals de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 150.533,74 euros, IVA no inclòs, per l’any de 

durada inicial. 

 

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

de pròrroga per un anys addicional i les possibles modificacions contemplades en el 

plec administratiu, el valor estimat del contracte és de 331.174,23 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 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 40 dies naturals, comptats des de 

la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.-  Autoritzar la despesa de fins a 165.587,11 euros, (10% d’IVA inclòs) amb 

càrrec a la partida 700100/162340/22799, desglossats de la manera següent: 

 

• Exercici 2016: import de 13.798,93 euros (operació comptable A núm.67604.  

• Exercicis 2017: import de 151.788,18 euros (operació comptable APOS 

núm.67606). 

 

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 a l’exercici 2017, a fi de poder atendre les 

obligacions que meriti aquesta contractació.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat. (5).  

 

 

 

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL  

 

4 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 1 39/2016, 

DE 16 DE JUNY, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINI STRATIU 

NÚMERO 15 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS ORDINA RI 320/2015 

INTERPOSAT CONTRA EL DECRET NÚMERO 5781/2015, DE 20  DE JULIOL, DEL 

REGIDOR DELEGAT DE SANITAT, SALUT, CONSUM I GENT GR AN ACTIVA. 

 

El senyor Joan Vinzo Gil, regidor delegat de Sanitat, Salut, Consum i Gent Gran 

Activa, presenta la proposta següent: 

 

“En data 21 de juny de 2016, el Jutjat Contenciós Administratiu número 15 de 

Barcelona, ha notificat la Sentència número 139/2016, de 16 de juny, dictada en el 

Procediment ordinari 320/2015, interposat per la senyora I.V.L., contra el decret 

número 5781/2015, de 20 de juliol, del Regidor Delegat de Sanitat, Salut, Consum i 

Gent Gran Activa que resol desestimar el recurs de reposició presentat per l’actora 

contra el Decret 2183/2015 de 18 de març, que desestima les al·legacions 

formulades contra el Decret 783/2015 de 2 de febrer, que requereix a l’actora 

l’adopció de mesures correctores i preventives en l’establiment Frankfurt’s de la Plaça 

Santa Anna per esmenar les deficiències higienicosanitàries. 

 

La demanda interposada tenia com a pretensió la nul·litat del decret 5781/2015 de 20 

de juliol, el Decret 2183/2015 de 18 de març i el Decret 783/2015 de 2 de febrer i 

condemnar a l’Ajuntament de Mataró a deixar sense efectes el requeriment relatiu a 

la instal·lació d’una porta d’accés al local.  

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima íntegrament les 

pretensions de l’actora, sense expressa condemna de les costes del procediment a 

càrrec de la demandant, considerant que les mesures requerides per l’Administració 

actuant a la demandant no són arbitràries sinó raonables i justificades tècnicament i 

no deixen de ser proporcionals a les finalitats perseguides d’interés públic de 

protecció a la salut de la col·lectivitat i acordes a la situació que les motiva (deriven 

d’una actuació inspectora tendent a tutelar el dret a la salut de  l’article 43 CE).  
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En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per 

Resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo el següent acord: 

 

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

dictada en el Procediment contenciós administratiu ordinari 320/2015, que desestima 

integrament el recurs contenciós administratiu interposat per la senyora I.V.L., contra 

el decret número 5781/2015, de 20 de juliol, del Regidor Delegat de Sanitat, Salut, 

Consum i Gent Gran Activa que resol desestimar el recurs de reposició presentat per 

l’actora contra el Decret 2183/2015 de 18 de març,  de desestimació de les 

al·legacions formulades contra el Decret 783/2015 de 2 de febrer. 

 

Segon.- Comunicar l’acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 15 

de Barcelona.” 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC  

 

-Servei d´Assessorament, Gestió i Planificació 

 

5 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENT ÈNCIA 

NÚM. 165/2016, DE 26 DE JULIOL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 1 DE GIRONA, EN RELACIÓ AL RECURS CON TENCIÓS 

ADMINISTRATIU 187/2016 CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 4 DE MARÇ DE 2016 

 

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

Espais Públics, presenta la proposta següent: 

 

“En data 4 de març de 2016, la  regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per J.P.A. i 

imposar una sanció de 200 € per la comissió d’una infracció greu en matèria de 

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

de Girona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 187/2016  pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 1de Girona. 

 

En data 26 de juliol de 2016, practicades les actuacions processals procedents, es 

dictà sentència núm. 165/2016 que resol: “Desestimo el recurso contencioso 

administrativo formulado por don J.P.A. frente a la resolución a la que se refiere el 

fundamento de derecho primero de esta sentencia, sin hacer expresa condena en 

costas”. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

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

disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 165/2016, de 

26 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, en relació al 

recurs contenciós administratiu 187/2016 contra la resolució de 4 de març de 2016. 

 

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 tres quarts de tres de la tarda, el senyor 

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

 
 
 


