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ACTA NÚM. 20/2012 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 10 DE DESEMBRE  DEL  2012. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el deu de desembre del dos mil dotze, essent les tres hores 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 JOAN 

MORA I BOSCH, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Carolina Soler i Soto   Regidora 

 
 

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

 

 

Excusa la seva assistència la senyora 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 l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  26 de 
novembre del 2012 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
3 Arrendament de l’habitatge municipal situat al c. Madoz, 28, 2n B, escala A, de 

Mataró. 
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4 Conveni de col·laboració entre el Consorci Sanitari del Maresme i l’Ajuntament de 
Mataró, regulador de les relacions entre ambdues parts 

 
 COMPRES I CONTRACTACIONS 
 
5 Modificació del contracte del servei de manteniment d’instal·lacions de l’enllumenat 

públic, adjudicat a l’empresa Electricitat Boquet, SL. 
6 Aprovació de la signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per la 

compra agregada d’energia elèctrica. 
7 Aprovació de la signatura d’un conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per la 

compra agregada de gas natural. 
8 Adjudicació del contracte d’assegurança de vehicles a motor de la flota municipal de 

l’Ajuntament de Mataró, els seus organismes autònoms i les empreses públiques 
“Aigües de Mataró, SA” i “Gestió Integral de Trànsit (GINTRA)”. 

9 Adjudicació del servei de suport a la primera atenció i a la informació social del Servei 
de Benestar Social. 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
10 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura d’1 plaça de TAE 

Pedagog/a, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, 
mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari de carrera. 

11 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura d’1 plaça de TAE 
Psicòleg/oga, subgrup A1, de la plantilla de personal funcionari de la corporació, 
mitjançant concurs oposició lliure i nomenament de funcionari de carrera. 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 -Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat- 
 
12 Donar compte de la Sentència 265/12 de 7/11/12 del Jutjat contenciós administratiu nº 

2 de Barcelona, que desestima el RCA interpoat per J.J.M. oi Inmorpla SL, contra 
l’aprovació definitiva de la divisió poligonal del Pla de millora urbana PMU-001d àmbit 
Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt. 

13 Es donen per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm.  7 
de Barcelona, que desestima el recurs ordinari 5/2010, contra el projecte 
d’urbanització PMU-0001d, rda. Barceló /Illa Fàbregas i Caralt. 

 
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 

 
14 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4, 

que desestima el recurs 74/2012, interposat contra la denegació de llicència de rètols 
publicitaris en façana, al c. Cuba, 4 cantonada c. Sant Benet 

15 Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, la qual desestima el recurs ordinari núm. 109/2010, interposat per J.M.C.R. 
SL i K1 FUSION, SL, contra el decret municipal de 18 de febrer de 2010, en virtut del 
qual es va resoldre suspendre l’atorgament de les llicències ambientals i municipals 
d’activitats i d’obres, vinculades amb l’exercici de la prostitució en locals de pública 
concurrència. 

 
 -Via pública- 
 
16 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
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l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre 

del Dia. 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 26 de novembre 

del 2012.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

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

 

 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

3 ARRENDAMENT DE L’HABITATGE MUNICIPAL SITUAT AL C. MADOZ, 

28, 2N B, ESCALA A, DE MATARÓ. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“L’Ajuntament és propietari de l’habitatge situat al carrer Pascual Madoz, 28, 2n B, 

escala A, d’aquesta ciutat, i actualment està buit.  

 

Des del Servei de Benestar Social, s’ha proposat arrendar l’esmentat habitatge a L, 

amb NIF número 38.781.294-M, d’acord amb les consideracions socials contingudes 

al corresponent informe tècnic.  

 
La conformitat a dret del model de contracte proposat s’ha informat favorablement. 
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Resulten d’aplicació els articles 106 i 107 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, i pel que fa als efectes i l’extinció del contracte, resulta 

d’aplicació la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.  

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l’Ajuntament de data 14 

de juliol de 2011, proposo el següent acord: 

 

Primer.- Arrendar l’habitatge situat al pis 2n, porta B, de l’escala A, de l’edifici del 

carrer Pascual Madoz, 28, d’aquesta ciutat, a L.R.E. amb NIF número 38.781.294-M, 

per una renda mensual de 180 euros, a part de l’IBI, altres tributs i despeses de 

comunitat, per un termini de cinc anys, amb efectes des del dia de la signatura del 

contracte. Amb aquesta renda, l’Ajuntament subvenciona l’arrendament en un  67,86 

per cent. 

 

Segon.- Aprovar la minuta de contracte d’arrendament que s’adjunta com a annex I, 

la qual conté les condicions que han de regir l’arrendament que aquí s’acorda i 

convocar a les parts per a la signatura del contracte. 

 

Tercer.- Autoritzar a la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, 

Carolina Soler i Soto,  per signar el contracte d’arrendament, en representació 

d’aquest Ajuntament.  

 

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

4 CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI SANITARI DEL 

MARESME I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, REGULADOR DE LES RELACIONS 

ENTRE AMBDUES PARTS 
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La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Aquest Consistori té signats diversos convenis on es regulen els termes de la 

col·laboració municipal en l’àmbit de la sanitat pública i serveis complementaris.  

 

Amb voluntat d’unificar en un sol document els compromisos que aquest Ajuntament 

ha adquirit al llarg del temps en aquest àmbit, amb el Consorci Sanitari de Mataró, 

amb l’ens de gestió de Serveis de Prevenció Assistencial i Sociosanitaris (PASS), i 

amb el Consorci Sanitari del Maresme, les parts implicades han consensuat un nou 

conveni, el text del qual ara es presenta per a la seva aprovació. 

 

El conveni, a la seva vegada, conté nous compromisos, ja que inclou la previsió 

d’unes noves aportacions econòmiques a favor del Consorci Sanitari del Maresme.  

 

Igualment, es proposa adscriure la finca de la Residència Sant Josep al Consorci, 

atès que la gestiona. 

 

Resulten d’aplicació l’article 108 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim 

jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i l’article 18 

de les vigents bases d’execució d’aquest Ajuntament.  

 

En virtut de les competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de data 14 de 

juny de 2011,  i les vigents bases d’execució, PROPOSO: 

 

Primer.-.- Aprovar la proposta de conveni regulador que s’adjunta com a annex a 

aquesta resolució, i disposar la seva subscripció. 

  

Segon.- Autoritzar i disposar la següent despesa corresponent al conveni que 

s’aprova, amb càrrec a les partides següents: 

 
• Partida 600401  233120  46700: 
 
ADPOS núm. 201200056601 
Exercici 2013: 130.000 euros 
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Exercici 2014: 130.000 euros 
Exercici 2015: 130.000 euros 
Exercici 2016: 130.000 euros 

  TOTAL: 520.000 EUROS 
 

• Partida 600401  23312A  76700: 
 
ADPOS núm. 201200056620 
Exercici 2013: 36.792,75 euros 
Exercici 2014: 36.792,75 euros 
Exercici 2015: 36.792,75 euros 
Exercici 2016: 36.792,75 euros 
        TOTAL: 147.171,00 EUROS  
 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consorci Sanitari del Maresme, al Consorci 

Sanitari de Mataró i a l’Ens Serveis de Prevenció Assistencial i Sociosanitaris, i 

convocar les parts per a la signatura del conveni.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

COMPRES I CONTRACTACIONS 

 

5 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

D’INSTAL·LACIONS DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC, ADJUDICAT A L’EMPRESA 

ELECTRICITAT BOQUET, SL. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Mitjançant decret núm. 491/2011 de 19 de gener, de la consellera delegada de 

Serveis Centrals, s’acordà l’adjudicació definitiva a l’empresa Electricitat Boquet, SL 
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de la contractació del servei de manteniment d’instal·lacions de l’enllumenat públic, 

per un import de fins a 946.623,40 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial 

del contracte.  

 

2. Per Decret 5256/2011 de 20 de juliol, de la regidora delegada d’Administració i 

Atenció Ciutadana, es va acordar l’ampliació de l’esmentat contracte en l’import de 

28.440,68 euros, IVA no inclòs. 

 

3. Per decret 5451/2012 de 13 de setembre, de la regidora delegada d’Administració i 

Atenció Ciutadana, es va acordar una nova ampliació per import de 99.161,12 euros, 

IVA no inclòs. 

 

4. Mitjançant informe de data 30/10/2012, el cap de la Secció de Planificació del 

Servei de Manteniment i Serveis sol·licita la modificació del contracte en el sentit 

d’augmentar el seu import en 114.488,15 €, IVA no inclòs, per tal d’atendre algunes 

actuacions urgents, que es detallen en el propi informe. 

 

5. Aquesta ampliació del servei, juntament amb les anteriorment acordades, suposa 

un augment del 25,57 % respecte del preu primitiu del contracte. 

 

6. Consta a l’expedient escrit de l’adjudicatari de data 21/11/2012 d’acceptació de la 

modificació. 

 

7. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 

Contractacions, de data 27/11/2012, sobre la procedència i legalitat d’acordar 

conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació. 

 

8. A la partida 400104/165120/21000 del pressupost municipal aprovat per al present 

exercici existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la 

present ampliació. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Article 217 en relació amb l’article 202 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 

contractes del sector públic.  
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2. En superar les modificacions acumulades el 20 % de l’import inicial del contracte, 

és òrgan competent la Junta de Govern Local, d’acord amb el decret d’Alcaldia núm. 

4281/2011, de 14 de juny, de creació, composició i competències de la Junta de 

Govern Local. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada d’Administració 

i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer. Aprovar la modificació del contracte del servei de manteniment 

d’instal·lacions de l’enllumenat públic, adjudicat a l’empresa Electricitat Boquet, SL, 

per augment en el preu del contracte per l’exercici 2012 en l’import de 114.488,15 €, 

IVA no inclòs, per tal d’atendre algunes actuacions urgents, que s’expliciten en 

l’informe tècnic que s’adjunta.  

 

Segon. Autoritzar i disposar l’import de 114.488,15 €, més 24.042,51 euros en 

concepte d’IVA, en total 138.530,66 € a favor de l’empresa Electricitat Boquet, SL, a 

càrrec de la partida 400104/165120/21000 del pressupost municipal aprovat per la 

present anualitat (operació ADC núm. 56371).” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

6 APROVACIÓ DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB EL CONSELL 

COMARCAL DEL MARESME PER LA COMPRA AGREGADA D’ENERGIA 

ELÈCTRICA. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 
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“Relació de fets 

 

1. Des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar la 

demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del 

Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. 

 

2. El Consell Comarcal del Maresme ve realitzant la compra agregada d’energia 

elèctrica dels 30 municipis de la comarca des de l’any 2008 amb els resultats 

d’estalvis significatius. 

 

3. Consta a l’expedient certificat d’Intervenció de Fons de data 29/11/2012 acreditatiu 

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

derivades del present acord, en els pressuposts municipals que s’aprovin per 

l’exercici 2013. 

 

4. Consta igualment informe emès pel secretari general de data 30/11/2012. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 

reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme 

sistemes d’adquisició centralitzada. 

 

2. La comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 

gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de 

Catalunya. 

 

3. L’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar 

perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de 

qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 

articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local. 
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4. Els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el 

Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals indiquen que la comarca pot 

prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni. 

 

5. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de 

caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 

els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, 

organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, 

per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 

terme. Així mateix l’art. 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep 

l'encàrrec no pertany a la mateixa administració. 

ó que el fa, l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada d’Administració 

i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.-  Aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 

l’Ajuntament de  Mataró per a la compra agregada d’energia elèctrica, que 

s’acompanya com a ANNEX  al present acord, formant-ne part del mateix a tots els 

efectes legals oportuns. 

 

Segon.- Autoritzar la despesa de 2.547.547,45 euros, IVA inclòs, en l’aplicació 

pressupostària del pressupost 2013 d’energia elèctrica. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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7 APROVACIÓ DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI AMB EL CONSELL 

COMARCAL DEL MARESME PER LA COMPRA AGREGADA DE GAS NATURAL. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Des del Consell Comarcal del Maresme es planteja la possibilitat d’agregar la 

demanda de determinats subministraments i serveis dels municipis del territori del 

Maresme amb un interès comú d’estalvi econòmic i procedimental. 

 

2. El Consell Comarcal del Maresme ve realitzant la compra agregada d’energia 

elèctrica dels 30 municipis de la comarca des de l’any 2008 amb els resultats 

d’estalvis significatius. 

 

3. Consta a l’expedient certificat d’Intervenció de Fons de data 29/11/2012 acreditatiu 

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

derivades del present acord, en els pressuposts municipals que s’aprovin per 

l’exercici 2013. 

 

4. Consta igualment informe favorable emès pel secretari general de data 29/11/2012. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

pel qual s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 

reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme 

sistemes d’adquisició centralitzada. 

 

2. La comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 

gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal de 

Catalunya. 

 

3. L’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar 
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perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de 

qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 

articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local. 

 

4. Els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s'aprova el 

Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals indiquen que la comarca pot 

prestar serveis de competència municipal en virtut de delegació o conveni. 

 

5. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 

administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats de 

caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans administratius, 

els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a altres òrgans, 

organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una altra de diferent, 

per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics idonis per a dur-la a 

terme. Així mateix l’art. 5 preveu que si l'òrgan, organisme o entitat pública que rep 

l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, l'encàrrec s'ha de 

formalitzar mitjançant un conveni. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada d’Administració 

i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.-  Aprovar el conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i 

l’Ajuntament de  Mataró per a la compra agregada de gas natural, que s’acompanya 

com a ANNEX  al present acord, formant-ne part del mateix a tots els efectes legals 

oportuns. 

 

Segon.- Autoritzar la despesa de 242.887,36 euros, IVA inclòs, en l’aplicació 

pressupostària del pressupost 2013 de gas natural. 

 

Tercer.- Donar trasllat del present acord al Consell Comarcal del Maresme.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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8 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’ASSEGURANÇA DE VEHICLES A 

MOTOR DE LA FLOTA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, ELS SEUS 

ORGANISMES AUTÒNOMS I LES EMPRESES PÚBLIQUES “AIGÜES DE 

MATARÓ, SA” I “GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT (GINTRA)”. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2012 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei d’assegurança 

de responsabilitat civil derivada de l’ús i circulació dels vehicles a motor que 

componen la flota municipal de l’Ajuntament de Mataró i organismes adherits. 

 

De les ofertes rebudes, la presentada per l’empresa “Seguros Catalana Occidente, 

SA de Seguros y Reaseguros” va ser considerada com a possible proposició anormal 

o desproporcionada, atès el preu ofert, per la qual cosa es va donar audiència al 

licitador perquè justifiquessin la valoració de l’oferta i precisessin les condicions.  

 

Per informe de data 26 de novembre de 2012 còpia del qual s’adjunta, el tècnic de 

compres del Servei de Compres i Contractacions de l’Ajuntament comunica que 

l’empresa ha justificat la seva oferta per la qual cosa es proposa adjudicar el 

contracte abans esmentat a favor de l’empresa “Seguros Catalana Occidente, SA de 

Seguros y Reaseguros”. 

  

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses 

derivades de la present contractació en les partides corresponents del pressupost 

municipal per a 2013. 

 

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, presidenta 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: 
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Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, del servei 

d’assegurança de responsabilitat civil derivada de l’ús i circulació dels vehicles a 

motor que componen la flota municipal de l’Ajuntament de Mataró i organismes 

adherits, a favor de l’empresa “Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y 

Reaseguros”, en base als preus unitaris oferts següents: 

 

 
 
 

I
 
a
m
b
 
e
l
s
 
i
m
p
o
r
t
s
  
 
de l’assistència en viatge (si és el cas) següents: 

 
 

 
 

 
Preu unitari 

 
FURGONETES I VEHICLES COMERCIALS FINS P.M.A. 3,5 T.N. 

 
12,00 euros 

 
MOTOCICLETES 

 
9,00 euros 

 
TURISMES 

 
10,00 euros 

 
VEHICLES TOT TERRENY 

 
10,00 euros 

 
DERIVATS DE TURISMES 

 
11,00 euros 

 
TURISME VEHICLE 6332-FDZ 

 
10,00 euros 

 
VEHICLES INDUSTRIALS 

 
20,00 euros 

 
 

 Preu unitari 

CAMIONS FINS A 19 TONES  470,00 euros 

CICLOMOTORS  170,00 euros  

FURGONETES I VEHICLES COMERCIALS FINS P.M.A. 3,5 T.N. 246,00 euros 

EMBARCACIONS (LLANXES PNEUMÀTIQUES) 157,83 euros 

MOTOCICLETES  113,20 euros 

REMOLCS 27,23 euros 

VEHICLES TOT TERRENY 175,71 euros 

TURISMES, I DERIVATS DE TURISMES 155,56 euros 

TURISME VEHICLE 6332-FDZ          170,43 euros 

VEHICLES INDUSTRIALS 100,00 euros 
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Segon.- Disposar a favor de l’empresa “Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros 

y Reaseguros” fins a un import de 31.049,67 euros per fer front a la despesa 

d’assegurança de l’any 2013, de la següent manera: 

 

Ajuntament de Mataró: 22.867,14 euros (relació ADPOS núm. 2254) 
IMPEM: 725,98 euros (op. DPOS núm. 10734) 
IE: 434,93 euros (op. DPOS núm. 10954) 
IME: 199,12 euros (op. DPOS núm. 20320) 
IMAC: 757,05 euros (op. APOS núm. 12874) 
GINTRA: 165,56 euros. 
AMSA: 5.899,89 euros  

 

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

suficient a les partides corresponents dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró i 

organismes adherits que s’aprovin per a l’exercici del 2013 a fi de poder atendre les 

obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

Quart.- Requerir a l’empresa “Seguros Catalana Occidente, SA de Seguros y 

Reaseguros” que constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un 

import de 1.552, 48 euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, exclòs 

l’IVA, en base al que disposa l’art. 151 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, 

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. 

 

Cinquè.- 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. 

 

Sisè.- 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 125,50 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i 652,72 euros que correspon a la 

publicació de l’anunci al BOE.   

 

Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

 

Ajuntament de Mataró: 34.130,06 euros (relació APOS/ núm. 2253) 
IMPEM: 357,57 euros (op. APOS/ núm. 10735) 



 16 

IE: 255,44 euros (op. APOS/ núm. 10955) 
IME: 98,07 euros (op. APOS/ núm. 20321) 
IMAC: 1.129,92 euros (op. APOS/ núm. 12872) 

 

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el DOUE, BOE, BOP i 

el perfil del contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

9 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A LA PRIMERA ATENCIÓ I A LA 

INFORMACIÓ SOCIAL DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2012 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de suport a la 

primera atenció i a la informació social del Servei de Benestar Social. 

 

La cap del Servei de Benestar Social, per mitjà d’informe de data 9 de novembre de 

2012, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 

valor, i per informe de data 19 de novembre de 2012 ha valorat les ofertes 

econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc l’Associació Benestar i 

Desenvolupament  ABD. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes. 

 

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses 

derivades de la present contractació a la partida 600401/233110/22799 dels 

pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014. 

 

Són d’aplicació els articles 151,152, 156, i concordants del Reial decret legislatiu 
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic.  

 

Qui subscriu, presidenta 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, mitjançant procediment obert, del servei de suport 

a la primera atenció i a la informació social del Servei de Benestar Social, a favor de 

l’Associació Benestar i Desenvolupament  ABD, d’acord amb les condicions i preus 

oferts en la seva proposició.  

 

Segon.- Requerir l’Associació Benestar i Desenvolupament  ABD perquè constitueixi 

a favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 10.357,72 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 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 111,30 euros, 

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

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD l’import 

de 207.154,32 euros, més 43.502,41 euros en concepte d’IVA, en total 250.656,73 

euros, amb càrrec a la partida 600401/233110/22799 dels pressupostos municipals 

que s’aprovin pels exercicis 2013 i 2014. (operació ADPOS núm. 56827) 

 

Sisè.-  Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovi per a l’exercici del 2013 i 2014, a fi de poder atendre les obligacions que 

meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 
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Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa 

partida: 

 
operació A/ núm. 56822 per import de 32.532,53 euros. 
operació APOS/ núm. 56825 per import de 227.727,66 euros. 

 

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

contractant.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

10 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA D’1 PLAÇA DE TAE PEDAGOG/A, SUBGRUP A1, DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ, MITJANÇANT 

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I NOMENAMENT DE FUNCIONARI DE CARRERA. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 9 

de març de 2009, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2009, 

modificada per acord de Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012. 

 

Atès que existeix una plaça de TAE Pedagog/a, escala d’administració especial, 

subescala tècnica, categoria tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, vacant a la 

plantilla de personal funcionari aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària 

celebrada el dia 4 de gener de 2012, i que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta 

Pública d’Ocupació. 
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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 les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

 

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 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal 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 Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per cobrir una plaça de TAE Pedagog/a, subgrup A1, de l’escala 

d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 

 

Quart. - Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la 

resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

11 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA D’1 PLAÇA DE TAE PSICÒLEG/OGA, SUBGRUP A1, DE LA 

PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ, MITJANÇANT 

CONCURS OPOSICIÓ LLIURE I NOMENAMENT DE FUNCIONARI DE CARRERA. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 9 

de març de 2009, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2009, 

modificada per acord de Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012. 

 

Atès que existeix una plaça de TAE Psicòleg/a, escala d’administració especial, 

subescala tècnica, categoria tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, vacant a la 

plantilla de personal funcionari aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària 

celebrada el dia 4 de gener de 2012, i que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta 

Pública d’Ocupació. 

 

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 les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

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 63 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
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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, PROPOSO: 
 

Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per cobrir una plaça de TAE Psicòleg/a, subgrup A1, de l’escala 

d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure. 

 

Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 
 

Quart. - Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la 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. (7). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 
-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat- 

 

12 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 265/12 DE 7/11/12 DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 2 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL 



 22 

RCA INTERPOAT PER JULIO I JARA MOURE HERRERO I INMORPLA SL, 

CONTRA L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DIVISIÓ POLIGONAL DEL PLA DE 

MILLORA URBANA PMU-001D ÀMBIT RDA. BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE 

CARALT. 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, ha dictat Sentència el 7 de 

novembre de 2012, que desestima el recurs ordinari núm. 317/2009 Y, interposat per  

J.M.H. i altres, contra l’aprovació definitiva de la Modificació de la divisió poligonal del 

Pla de millora urbana PMU-001d àmbit Ronda Barceló-Fàbregas de Caralt, per decret 

de l’alcalde de 2 d’abril de 2009. 

 

La Sentència fa un recorregut per diferents sentències en relació al sector, dictades en 

recursos interposats contra la Modificació del Pla general de l’any 2006, el Projecte de 

reparcel·lació, el projecte d’urbanització i contra la mateixa Modificació de la divisió 

poligonal del PMU-001d. 

 

És de destacar que han quedat exclosos del sector els costos d’urbanització externs del 

pas subterrani d’accés al port, la urbanització del Camí Ral i del c. Miquel Biada, en 

virtut de les sentències que tenien per objecte la Modificació del Pla general de l’any 

2006 i el projecte d’urbanització (Sentència del Tribunal Superior de Justícia  de 

Catalunya, de 27 de novembre de 2009, en recurs 98/2007, i Sentència del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en recurs 353/2008, respectivament). 

 

El projecte de reparcel·lació compleix amb les previsions del Pla de Millora Urbana de la 

Illa 6, Fàbregas i Caralt, respecte a les despeses de desmuntatge i trasllat de l’antiga 

fàbrica Fàbregas i de Caralt (Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 

Barcelona, de 7 de juliol de 2010).  

 

Ha estat desestimat íntegrament un altre recurs també contra la Modificació de la divisió 

poligonal del Pla de millora urbana PMU-001d àmbit Ronda Barceló-Fàbregas de Caralt, 

(Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, de 26 de març de 

2012, en recurs 319/2009). 
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La prova practicada en aquest recurs ha estat insuficient per demostrar les al·legacions 

dels recurrents, en el sentit que han d’assumir més costos dels corresponents. 

 

Per tot això, la Sentència desestima el recurs sense costes i és favorables als interessos 

municipals. 

 

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

 

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: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 317/2009 Y, interposat per 

J.M.H i altres, i confirma la legalitat de l’aprovació definitiva de la Modificació de la divisió 

poligonal del Pla de millora urbana PMU-001d àmbit Ronda Barceló-Fàbregas de Caralt, 

per decret de l’alcalde de 2 d’abril de 2009. 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

13 ES DONEN PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.  7 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL 

RECURS ORDINARI 5/2010, CONTRA EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ PMU-

0001D, RDA. BARCELÓ /ILLA FÀBREGAS I CARALT. 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7  de Barcelona, ha dictat Sentència el 19 de 
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novembre de 2012, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la 

PLATAFORMA SALVEM CAN FABREGAS, contra el decret  de l’Alcalde de Mataró de 

7 de setembre de 2009. Aquest decret va desestimar el recurs de reposició  interposat el 

6 d’agost de 2009, contra el també decret de l’Alcalde de 30 de juny de 2009, pel qual 

es va aprovar definitivament el “Projecte d’Urbanització de  la Rda. Barceló-illa Fàbregas 

i de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, emmagatzematge i part del posterior 

muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de  Can Fàbregas i de Caralt”. 

 

La part actora va demanar la nul·litat de la resolució objecte del recurs per ser contraria 

a dret, en base els motius següents, sobre els que també es transcriuen els arguments 

de la sentència per desestimar-los : 

 

1.- Vulneració del Pla especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró ja que els articles  

27 i 28 i la normativa europea, prohibeixen el trasllat de la fàbrica. 

 

El projecte d’urbanització es un projecte d’enginyeria civil  de l’obra pública urbanística  

sense que es tracti d’un projecte de planejament sinó de l’execució dels plans i 

programes. Per tant, el seu contingut no te caràcter normatiu o planificador. El PU 

precisa per tant, de l’existència d’un pla previ que ha d’executar, les previsions del qual 

no poden ser modificades pel projecte posterior. 

No estem davant d’una actuació de desmuntatge sinó d’un projecte d’urbanització que 

en compliment de les determinacions urbanístiques del planejament d’aplicació, preveu 

el desmuntatge, trasllat emmagatzematge i posterior muntatge del be catalogat. 

Per altra banda l’art. 26 k) del PEPA preveu la possibilitat de desplaçar un edifici 

catalogat, per causes justificades sigui quin sigui el nivell de protecció que l’afecti. El 

PMU conté la justificació i les raons d’interès públic en benefici de la comunitat  i del 

municipi de Mataró que abonen el trasllat. 

 

2.- No hi ha informe favorable de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural del 

Departament de Cultura de la Generalitat i vulneració de la legalitat vigent en la que 

incorre l’escrit del Director de Patrimoni de data 12/12/2007. 

 

L’escrit del Director General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya de 

12/12/2007, ha estat integrament confirmat per altres resolucions posteriors: informe del 
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mateix Director General de 17/4/2008, que assenyala que no hi ha hagut 

descatalogació; informe del mateix Director General de 6/5/2009; resolució de la 

Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Barcelona de 17/6/2009; ofici de la 

Direcció General de Patrimoni Cultural  a l’Ajuntament de 20/7/2009, relatiu als elements 

del subsòl en el que es reconeix que la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de 

Barcelona, en la sessió de 17/6/2009 va informar favorablement el trasllat de l’edifici, 

edicles i xemeneia de la fàbrica així com la metodologia del seu desmuntatge, 

emmagatzematge i muntatge. 

La sentència també assenyala la similar conclusió a la que arriba l’auto de sobreseïment 

del Jutjat d’Instrucció nº 3 de Mataró de 11/2/2011 confirmat pels autors de 5 i 28/4/2011 

de la Secció Segona de l’Audiència Provincial de Barcelona, transcrivint integrament 

part de la resolució i fent-la seva. 

 

3.- Nul·litat de ple dret del dictamen aprovat pel ple del Consell Municipal del Patrimoni 

Arquitectònic i ambiental de Mataró, el 22/4/2009. 

 

De l’expedient judicial no se’n desprèn cap de les al·legacions formulades per la part 

actora, ni s’ha acreditat mitjançant proves els fets que s’argumenten. 

 

4.- No es reconstruirà mai “Can Fàbregas”. 

 

La reconstrucció de la fàbrica de Can Fàbregas està prevista en el planejament 

urbanístic d’aplicació a l’àmbit, es a dir el PMU06 aprovat definitivament, també està 

previst en l’àmbit en el que està previst que es produeixi el muntatge, es a dir l’àmbit 

dels “Entorns carrer Biada”, segons modificació del Pla General aprovada el 6/5/2012. 

 

5.- S’han eliminat elements de l’edifici protegit, que degrada a protecció documental H, 

contravenint novament el Pla especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró. 

En les fitxes 150 i 151 del PEPA, no es fa referència expressa a la catalogació de les 

construccions o a altres elements existents en el subsòl de la parcel·la ocupada pel be 

catalogat  ni en el subsòl de la mateixa fàbrica, pel que no es pot entendre una 

catalogació implícita. 

Per altra banda, segons l’informe de 20/4/2009 de l’arqueòleg cap de l’àrea d’intervenció 

arqueològica  i de l’arquitecta cap de la secció de patrimoni arquitectònic, les restes 
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arqueològiques existents en el subsòl no es poden considerar estructura. 

Finalment el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya va 

autoritzar l’eliminació de les restes arqueològiques. 

 

6.- Infracció dels articles 207 i concordants del POUM, infracció del procediment  i 

vulneració dels articles 47 i 48 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i 

emmagatzematge il·legal. 

 

L’emmagatzematge  de les peces de Can Fàbregas  no infringeix la normativa 

assenyalada per la part recurrent, ja que es tracta d’un emmagatzematge de caràcter 

provisional fins que es produeixi el trasllat definitiu i nou muntatge de l’edifici i de cap 

manera  aquest emmagatzematge constitueix una edificació o construcció en terrenys 

agrícoles. El dipòsit de les peces constitueix un us vinculant a l’execució, manteniment i 

servei d’una obra pública, previst en l’article 202.2 del PGMOM i de l’article 47.6.d) del 

TR de la Llei d’Urbanisme. 

 

7.- Vulneració de la modificació puntual del Pla General de Mataró, en els àmbit de la 

Ronda Barceló i Illa Fàbregas i de Caralt, aprovada definitivament el 12/5/2006.  

 

El Pla general de Mataró fa referència a l’existència de bens catalogats però no 

prohibeix el seu desmuntatge.  

El PMU-01d aprovat el 25/1/2007, degut a la complexitat de la implantació  prevista a 

l’Illa Fàbregas i de Caralt, estableix que la seva execució es desenvoluparà en un altre 

planejament, el PMU-06 que va ser aprovat definitivament el 16/10/2008. 

Finalment l’article 98 del Reglament de la LLUC preveu la possibilitat de redactar 

projectes d’urbanització complementaris als de les obres bàsiques per desenvolupar, 

quan sigui necessari, les obres d’urbanització previstes en els instruments de 

planejament o projectes d’urbanització aprovats en documents independents. 

8.- Inexistència d’estudi econòmic, financer i/o valoració econòmica que acrediti, 

justifiqui i garanteixi la viabilitat del projecte d’urbanització que inclou l’enderroc o 

desmuntatge, emmagatzematge i trasllat del conjunt catalogat de la fàbrica “Fabregas i 

de Caralt”. 

 

En aquest punt la sentència es remet a una altre que sobre el mateix àmbit i contingut, 
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va dictar el Jutjat Contenciós administratiu  nº 6 de Barcelona el 31/1/2011 (procediment 

ordinari 297/2008) i que ja ha estat declarada ferma, que textualment diu “Tampoco 

pueden prosperar las alegaciones de la actora en el sentido de que existe una 

insuficiente justificación de las reservas económicas para la ejecución de las obras de 

urbanización relativas al desmontaje y traslado de la nave y a la urbanización de 

determinados ámbitos externos al sector, principalmente al acceso subterráneo al 

puerto. En cuanto a las actuaciones externas tales obras aparecen perfectamente 

presupuestadas y detalladas en el presupuesto del proyecto  de urbanización cuyo 

detalle se adjunta como documento 8 al escrito de contestación y en cuanto  al 

desmontaje y derribo de la fábrica ya se ha señalado que queda fuera del ámbito del 

proyecto de urbanización”. 

 

En base a tot el que s’ha exposat, la Sentència desestima totes les pretensions del 

recurs, sense costes i és favorables als interessos municipals. 

 

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

 

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 l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat per la 

PLATAFORMA SALVEM CAN FABREGAS, contra el decret  de l’Alcalde de Mataró de 

7 de setembre de 2009. Aquest decret va desestimar el recurs de reposició  interposat el 

6 d’agost de 2009, contra el també decret de l’Alcalde de 30 de juny de 2009, pel qual 

es va aprovar definitivament el “Projecte d’Urbanització de  la Rda. Barceló-illa Fàbregas 

i de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, magatzematge i part del posterior 

muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de  Can Fàbregas i de Caralt”. 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 

 

14 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4, QUE DESESTIMA EL RECURS 74/2012, 

INTERPOSAT CONTRA LA DENEGACIÓ DE LLICÈNCIA DE RÈTOLS 

PUBLICITARIS EN FAÇANA, AL C. CUBA, 4 CANTONADA C. SANT BENET 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, ha dictat Sentència el 13 de 

novembre de 2012, que desestima amb imposició de costes el recurs ordinari núm. 

74/2012-D, interposat per ILURO HABITAT, SL, contra la denegació de llicència de 

rètols publicitaris en façana, c. Cuba, 4 / c. Sant Benet, per decret de la regidora 

delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, de 19 de desembre de 

2011. 

 

La Sentència, favorable als interessos municipals, desestima el recurs per tenir els rètols 

denegats la consideració de cartelleres de contingut variable i no complir les condicions 

regulades a l’article 8 de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat. Motiva que la 

restricció de les instal·lacions i activitats de publicitat exterior, regulats per Ordenança 

municipal, no és arbitrària ni discriminatòria, sinó un mitjà d’impedir l’ús publicitari 

indiscriminat. Pel que fa a l’al·legació de vulneració de l’article 14 CE, per desigualtat en 

relació al rètol del Teatre Monumental, no compleix amb les condicions fixades en la 

jurisprudència del Tribunal Constitucional, al no ser supòsits idèntics. El lliure exercici 

d’una activitat econòmica que defensa la recurrent, no és un dret absolut i pot ser 

objecte de limitacions, com són en el present supòsit, la publicitat dinàmica en un edifici 

aliè a l’activitat de l’actora. Tampoc compleix amb l’Ordenança com a rètols identificatius 

en planta baixa o en planta pis. 

 

D’acord amb l’article 139 de la Llei jurisdiccional, en el nou redactat de l’article 37/11 de 

10 d’octubre, al resoldre s’imposarà les costes a la part que ha vist rebutjades totes les 

seves pretensions. 

 

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

 

Primer.-  Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 4 de Barcelona, que desestima amb imposició de costes el recurs ordinari núm. 

74/2012-D, interposat per ILURO HABITAT, SL, contra la denegació de llicència de 

rètols publicitaris en façana, c. Cuba, 4 / c. Sant Benet, per decret de la regidora 

delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, de 19 de desembre de 

2011. 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

15 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, LA QUAL DESESTIMA EL RECURS 

ORDINARI NÚM. 109/2010, INTERPOSAT PER JOSE MARIA COLOMER RIBOT, SL 

I K1 FUSION, SL, CONTRA EL DECRET MUNICIPAL DE 18 DE FEBRER DE 2010, 

EN VIRTUT DEL QUAL ES VA RESOLDRE SUSPENDRE L’ATORGAMENT DE LES 

LLICÈNCIES AMBIENTALS I MUNICIPALS D’ACTIVITATS I D’OBRES, 

VINCULADES AMB L’EXERCICI DE LA PROSTITUCIÓ EN LOCALS DE PÚBLICA 

CONCURRÈNCIA. 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar en data 23 d’octubre de 2012 

sentència en virtut de la qual desestima el recurs ordinari núm. 109/2010, interposat per 

J.M.C.R. SL i K1 FUSION, SL, contra el decret municipal de 18 de febrer de 2010, en 
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virtut del qual es va resoldre suspendre l’atorgament de les llicències ambientals i 

municipals d’activitats i d’obres, vinculades amb l’exercici de la prostitució en locals de 

pública concurrència. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals i declara ajustat a dret l’acte 

administratiu impugnat. El Tribunal desestima les al·legacions formulades per les parts 

actores i manifesta que l’Ajuntament està habilitat per l’article 27 de la Llei 11/2009, 

d’espectacles públics i activitats recreatives, per a fer plans urbanístics per a establir la 

localització més adient per a aquest tipus d’activitats. En aquest aspecte, res no ha 

demostrat que la regulació d’aquest tipus d’activitats hagi de fer-se forçosament 

mitjançant el planejament urbanístic general, essent correcte l’ús de la figura del pla 

especial. 

 

La suspensió dels terminis de caducitat de la llicència d’obres i la d’activitats relatives a 

la Via Sèrgia, 27, no són assumpte del present recurs, a banda de què no s’han vist 

afectades per la suspensió prevista per l’article 71.1 del text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

La suspensió és una mesura cautelar administrativa en garantia d’un planejament futur, 

adoptat en virtut d’unes potestats administratives discrecionals, fet que la justifica.  

 

El Tribunal considera que no hi ha hagut desviació de poder, ja que no es mostra, ni 

indiciàriament, l’exercici de cap potestat administrativa per a assolir unes finalitats 

diferents de les previstes per l’ordenament. Així, l’Ajuntament va aprovar el Pla especial 

urbanístic, la preparació del qual havia motivat la suspensió de llicències esmentada. 

Pel que fa a la petició d’indemnització per danys i perjudicis, no és procedent d’acord 

amb les normes aplicables, sobre tot quan els imports del cost del projecte, les taxes, 

els impostos i els altres supòsits que es poguessin apreciar ni són al·legats, ni 

corroborats provatòriament.  

 

Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local 

per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents 

acords: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 23 d’octubre de 2012, del 
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Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual desestima el recurs ordinari núm. 

109/2010, interposat per J.M.C.R.SL i K1 FUSION, SL, contra el decret municipal de 18 

de febrer de 2010, en virtut del qual es va resoldre suspendre l’atorgament de les 

llicències ambientals i municipals d’activitats i d’obres, vinculades amb l’exercici de la 

prostitució en locals de pública concurrència. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

-Via pública- 

 

16 IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 09 de juliol de 2012 es va incoar expedient 
sancionador a E.T.G., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  
c12/18883  en data, 19 de juny de 2012, sent les 20:40 h.  pels Agents de la Policia 
Local de Mataró núm.  3668 i 3808,  al Parc Can Gassol núm. 20 de Mataró. 
 
SEGON.- Tanmateix es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la 
normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda. 
 
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l'esmentada resolució al 
domicili del senyor E.T.G, que consta recollit al document que motivà l'inici d'aquest 
procediment, resultant aquesta infructuosa, sent retornada a aquesta Administració, 
efectuant un segon intent de notificació amb idèntic resultat. 
 
Atès que, intentada la notificació, no s'ha pogut practicar, s'ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP de data 29 d'octubre de 2012), segons el que disposa l'article 
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59 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
QUART.- Atès que que la notificació ha estat degudament practicada i que ha 
transcorregut el període de 10 dies previst a l'art. 14 del Decret  278/93 de 9 de 
novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència 
de la Generalitat de Catalunya, concedit als interessats per formular al.legacions, 
sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.  
 
 
FETS PROVATS: 
 
Del valor que com a força probatòria s'ha d'atribuir als fets constatats per funcionaris 
als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic 
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat 
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 
funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats que: 
 
El dia 19 de juny de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró núm. 3668 i 3808 
sent les 20:40 h. al Parc Can Gassol núm. 20 de Mataró, van constatar que el Sr. 
E.T.G, passejava un gos de raça American Stanford, de color blanc i marró, en les 
següents condicions:  
 
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.  
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253,-euros.  
- Portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic.  
 
 
Que l'animal es trobava a un parc públic, al costat d'una terrassa de Bar i d'una zona 
d'esbarjo infantil. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
D'aquests fets resulta/en responsable/s  
 
 - en/na E.T.G amb CIF/NIF: 38839731E, i amb domicili a efectes de notificacions  
XXX de Mataró 
 
 
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 
 
Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment 
vigent, i concretament consisteixen en:  
 
-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
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sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
  
-No contractar l'assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l'Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d'una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 
 
-Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
 
SANCIÓ: 
 
- Una sanció de 2.404,05,-euros, per infracció molt greu a l'article 13.1.b) de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. 
 
- Una sanció de 500,-euros, per infracció greu a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol. 
 
- Una sanció de 400,51-euros, per infracció greu a l'article  7.3.e) de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol. 
 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
 

Atès que l'article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 

La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta 
Junta de Govern Local, PROPOSO: 
 

Únic.- Imposar les sancions de 2.404,05,-,euros, 500,-euros i 400,51 -euros a E.T.G 
per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i/o a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol.” 
VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart i cinc minuts de quatre de la 

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

present acta. 

 
 


