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ACTA NÚM. 1 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 10-01-

2022. 

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

A la ciutat de Mataró, el deu de gener de dos mil vint-i-dos, a les catorze hores de la tarda, es 

reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local, a l’objecte de celebrar sessió ordinària corresponent a la 

Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President 

Hi concorren: 

En David Bote Paz    Alcalde 

Juan Carlos Jerez Antequera   1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 

Laura Seijo Elvira    3a. Tinenta d’Alcalde 

Núria Moreno Romero   4a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres   5è. Tinent d’Alcalde 

M. Luisa Merchán Cienfuegos  6a. Tinenta d’Alcalde 

Elizabet Ruíz Moreno    7a. Tinenta d’Alcalde 

Excusen la seva assistència: 

Anna Villarreal Pascual   8a. Tinenta d’Alcalde 

 

Assistits de la Secretària General suplent senyora M.Lluïsa Guañabens Casarramona, 
que certifica. 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

L’ordre dia de la sessió actual és el següent: 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 27 de desembre de 

2021. 

2. DESPATX OFICIAL 



CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 

 

- Servei d’Espais Públics- 

3. Aprovació inicial del Projecte Executiu “Actuacions de manteniment i millora de la via 
pública. Any 2022”, amb un pressupost d’execució per contracte de 2.304.071,40 euros 
(21% IVA inclòs). 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

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

Dia. 

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 27 de desembre de 

2021. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

 Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

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

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 

 

Servei d’Espais Públics 

3. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU “ACTUACIONS DE MANTENIMENT I 

MILLORA DE LA VIA PÚBLICA. ANY 2022, AMB UN PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER 

CONTRACTE DE 2.304.071,40 EUROS (21% IVA INCLÒS). 

Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Gestió Espai Públic i Equipaments Municipals i Gen Gran 
Activa, presenta la proposta següent: 

 

«Relació de fets 

1. L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics ha elaborat el Projecte executiu de les 

actuacions de manteniment i millora de la via pública. Any 2022.  



L’objecte d’aquest projecte és el de realitzar una sèrie d’actuacions de pavimentació a 

diferents carrers de la ciutat, així com la realització de diferents elements per a la reducció de 

la velocitat i la construcció de passos elevats de vianants per millorar l’accessibilitat.  

Concretament són objecte del projecte les següents actuacions: 

Reforç de les calçades dels carrers de Lucius Marcius Optatus, València, Ronda de 

Rocablanca, Cristòfor Colom (entre c/ de Toló i c/Jordi Juan), José Francisco Pacheco (entre 

c/Herrera i el Camí del mig), Camí del Mig (entre el Pont Riera d’Argentona i la Rotonda del 

Cros), Jeroni Pujades, Iluro, Antoni Comas i Pujol, Pasadena, Sant Josep de Calassanç (entre 

el c/ Berguedà i el c/Sant Sebastià), Punsola, Pirineus, Toledo, Transversal, Avinguda 

Gatassa, (entre Ramon Berenguer III i Av. Puig i Cadafalch), Ronda de Francesc Macià (entre 

Camí del Mig i el c/Sant Cugat) i Almogàvers. 

Treballs de reurbanització dels carrers de Sant Sadurní, d’Antoni Cuyàs i Sant Pere, de l’Abat 

Antoni M. Marcet (entre el c/ d’Àvila i d’Ignasi de Loiola) i Sant Domenico el Savio i treballs de 

renovació de la calçada dels carrers d’Agustín Argüelles i plaça de Mossen manuel Blanch, 

Onofre Arnau, Nou de les Capututxines i carrer Bisbe Francesc de Paula i plaça dels Bous. 

Treballs d’ampliació-reparació de les voreres de la Biblioteca Pompeu Fabra (entre el carrer 

Juan Larrea i el carrer Pompeu Fabra), la Biblioteca Antoni Comas (part vorera Prat de la 

Riba), la Ronda Jaume Ferran (entre la rotornda Antoni Machado i el Torrent de la Polvora), el 

carrer Rosselló (entre el passeig Ramon Berenguer i la Mare de déu de la Cisa), l’Avinguda 

Puig i Cadafalch a la cruïlla amb el carrer Salesians, el carrer Canet a la cruïlla amb el carrer 

Calella, l’Avinguda Amèrica (entre el passeig de Rocafonda i la Ctra. de Mata). 

Treballs d’execució dels passos elevats  dels carrers Ronda de Josep Tarradellas amb 

c/Vitòria, Ronda de Josep Tarradellas número 38-36, Estadi amb c/ Marató, Joan Maragall 

amb c/Ferrer i Dalmau, Josep de Calassanç núm.2 (davant de l’entrada de l’escola la Llàntia), 

Ronda Dooctor Ferran amb c/Caseta, Jaume Isern amb c/Catalunya, Jaume Isern amb c/Fray 

Luis de León, Guifré el Pilós amb c/Massevà, Ronda Sant Oleguer amb c/Pintor Cusachs, 

Pacheco amb Camí Ral, Marina amb c/Tordera, Marina amb c/Ernest Lluch i Marina amb 

c/Caldes d’Estrach. 

Treballs d’execució de les cruïlles elevades dels carrers Joan Maragall amb c/Calassanç 

Marquès, Tetuan amb c/Altafulla, Tetuan amb c/Ramon Llull, Iluro amb c/Castaños, Iluro amb 

c/Llauder, Iluro amb c/Sant Cugat, Pablo Picaso amb c/Mèxic i Pacheco amb c/Solís. 

El termini d’execució d’aquests treballs és de vuit mesos amb un pressupost d’obra de 

1.904.191,24 €, més 399.880,16 € que corresponen al 21% d’IVA, amb un total de 

2.304.071,40 € IVA inclòs. 

2. L’Informe jurídic favorable, de data 21 de desembre de 2021, en relació al Projecte executiu 

de les actuacions de manteniment i millora de la via pública. Any 2022.  

 

Fonaments de dret 

L’article 235.2 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, que preveu que l’aprovació dels projectes d’obres 



s’ha d’ajustar a un procediment d’aprovació inicial del projecte, informació pública per un 

període de trenta dies com a mínim, durant el qual es poden formular reclamacions i 

al·legacions, i l’aprovació definitiva del projecte. 

En aquest mateix sentit es regula a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

En conseqüència, la regidora delegada d’Espais Públics, Equipaments Municipals i Gent Gran 

Activa proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents, ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu de les actuacions de manteniment i millora de 

la via pública. Any 2022”, i el seu estudi de seguretat i salut, amb un pressupost 1.904.191,24 €, 

més 399.880,16 € que corresponen al 21% d’IVA, amb un total de 2.304.071,40 € IVA inclòs. 

Segon.- Sotmetre l'anterior projecte amb tota la seva documentació a informació pública durant 

el termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podran presentar les al·legacions i reclamacions 

que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-

se reclamacions durant aquest període. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica i al Servei de Compres i 

Contractacions.” 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

Precs i Preguntes : No se’n formulen. 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les catorze hores i deu minuts de la tarda, el 

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

 

L’Alcalde,                   M. Lluïsa Guañabens Casarramona  

David Bote Paz           Secretària General Accidental  

 

 


