ACTA NÚM. 7/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 15 D’ABRIL DEL 2013.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el quinze d’abril del dos mil tretze, 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 JOAN
MORA I BOSCH, Alcalde - president
Hi concorren:
En Joan Mora i Bosch
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
En Pere Galbany i Duran
En Ramon Reixach i Puig

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor

Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.
Excusen la seva assistència
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno

3ra. Tinent d’Alcalde
Regidor
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 2 d’abril del
2013.

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA

3

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’IngressosDonar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10
de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.

1

99/2011, interposat per INMO PENTA, SL contra les liquidacions de l'Impost sobre els
Béns Immobles (IBI) dels anys 2009 i 2010
4

5
6
7
8
9
10
11

12

13

-Servei de Compres i ContractacionsAdjudicació del servei de tractaments fitosanitaris de l’arbrat viari i dels espais verds a
Mataró.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Modificació de la composició de l’òrgan de selecció del procés selectiu per crear una
llista d’espera d’auxiliars administratius.
Resolució del recurs de reposició interposat per la Sra. ERI.
Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de
Cap de Secció d'Infraestructures, per concurs de mèrit específic.
Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de
Cap de Secció d'Informació de Base i Aplicacions Corporatives, per concurs de mèrit
específic.
Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de
Cap de Secció de Gestió Jurídica, per concurs de mèrit específic.
Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de
treball presentada per IPR.
Donar compte de la Sentència dictada pel TSJC en el recurs d'apel·lació interposat
per l'Ajuntament contra la Sentència 71/12, de 23/03/2012, dictada pel Jutjat
contenciós administratiu 6 Barcelona estimatori del recurs 362/2010 interposat per
GVB.
Donar compte de la Sentència dictada pel TSJC en el recurs d'apel·lació interposat
per la organització sindical CATAC contra la Sentència de 19/09/11, dictada pel Jutjat
contenciós administratiu 7 Barcelona desestimatori del recurs 147/2010 interposat per
CATAC
SECRETARIA GENERAL
Donar-se per assabentada de la Sentencia número 80/13, de 13 de març, dictada en
el Procediment Abreujat 316/2011, interposat contra el decret número 4005/2011, de
6 de juny, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que desestima la reclamació
administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda al Parc Can Tuñi
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA

14

15
16
17
18

-Espais PúblicsProposta de modificació del catàleg d’arbres i arbredes exemplars del municipi de
Mataró, segons la proposta presentada per la Secció de Jardineria del Servei d’Espais
Públics.
-Via públicaAtorgament Condecoracions i distincions Policia Local
Estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la imposició de sancions
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Desestimar el recurs de reposició interposat contra la imposició de sancions en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Donar-se per assabentada de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5
de Barcelona, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 459/2011,
interposat contra sanció per infracció ordenança de civisme per atemptar contra la
convivència ciutadana.
PRECS I PREGUNTES

2

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 2 d’abril de 2013.

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 d’Ingressos3

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA
QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 99/2011,
INTERPOSAT PER INMO PENTA, SL CONTRA LES LIQUIDACIONS DE L'IMPOST
SOBRE ELS BÉNS IMMOBLES (IBI) DELS ANYS 2009 I 2010
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 12 de març de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona
va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
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99/2011, interposat per la mercantil INMO PENTA, SL contra el decret municipal núm.
9788/2010, de 7 de desembre, en virtut del qual es va estimar el recurs extraordinari de
revisió presentat per la societat esmentada. Aquesta resolució va deixar sense efectes
les liquidacions corresponents als anys 2006 a 2008, però va mantenir la vigència dels
exercicis 2009 i 2010.
Aquest recurs extraordinari havia estat interposat contra el decret 7464/2010, de 20 de
setembre, el qual li desestimava el recurs de reposició presentat contra les liquidacions
d’IBI que l’Ajuntament havia girat a l’actora per la seva condició de concessionària de la
finca de l’Avinguda del Port, 5, així com confirmava aquestes liquidacions,
corresponents als anys 2006 al 2010.
En conclusió, l’Ajuntament va donar de baixa les liquidacions corresponents als anys
2006, 2007 i 2008. En canvi, va confirmar les liquidacions corresponents als anys 2009 i
2010 (sumant un total de 23.758,71 euros), liquidacions contra les quals la demandant
va interposar el present recurs contenciós administratiu.
La sentència és favorable als interessos municipals i declara ajustades a dret les dues
liquidacions citades. En aquest sentit, l’òrgan jurisdiccional confirma que, d’acord amb la
Llei d’hisendes locals, el fet imposable de l’IBI és la titularitat de diversos drets sobre els
béns immobles. Dintre de l’enumeració dels subjectes passius d’aquest impost consten
les persones concessionàries d’aquests immobles.
Es constata que en l’exercici 2009 INMO PENTA, SL era subjecte passiu de l’impost,
havia signat l’acta de replanteig, podia iniciar l’obra de construcció i tenia inscrita la
concessió en el Registre de la Propietat, produint-se el fet imposable de l’impost, atesa
la seva condició de titular de la concessió administrativa citada.
En conseqüència, no pot considerar-se, tal com al·lega la demandant, que esdevindrà
subjecte passiu de l’impost en el moment en què pugui començar a explotar l’hotel.
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:
4

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 12 de març de 2013 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el
recurs contenciós administratiu núm. 99/2011, interposat per INMO PENTA, SL contra el
decret municipal núm. 9788/2010, de 7 de desembre, en virtut del qual es va estimar el
recurs extraordinari de revisió presentat per la societat esmentada, el qual anul·là les
liquidacions d’IBI corresponents als anys 2006, 2007 i 2008, girades a l’actora per la
seva condició de concessionària de la finca de l’Avinguda del Port, 5, així com confirmà
la vigència de les liquidacions corresponents als anys 2009 i 2010.
Segon.- Retornar l'aval dipositat per respondre del pagament de la liquidació, d'un
import de 12.567,65.- euros.
Tercer.- Comunicar l’acord al Jutjat, a la persona interessada, a la Tresoreria municipal,
al Servei de municipal de Gestió Econòmica i a l’ ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

-Servei de Compres i Contractacions4

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS DE

L’ARBRAT VIARI I DELS ESPAIS VERDS A MATARÓ.
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 4 de febrer de 2013 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de tractaments
fitosanitaris de l’arbrat viari i dels espais verds a Mataró.
El cap de la Secció del Viver Municipal, per mitjà d’informe de data 15 de març de
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2013, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor, i per informe de data 22 de març de 2013 ha valorat la única oferta econòmica
presentada “Ribas Fitosanitaris, SL”, considerant que aquesta s’ajusta a tots els
requeriments establerts en els plecs de clàusules. 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 400103/171130/21000 del
pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i
suficient per als exercicis futurs de 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, mitjançant procediment obert, del servei de
tractaments fitosanitaris de l’arbrat viari i dels espais verds a Mataró, a favor de
l’empresa Ribas Fitosanitaris, SL, d’acord amb les condicions i preus oferts en la seva
proposició.
Segon.- Requerir a l’empresa “Ribas Fitosanitaris, SL” que constitueixi a favor de
l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 4.409,50 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.
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.
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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 110,60 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Ribas Fitosanitaris, SL” l’import de 88.190,08
euros, més 18.519,92 euros, en concepte d’IVA, amb càrrec a la partida
400103/171130/21000, de la següent manera:
Any 2013: operació AD núm. 14474 per import de 47.355,00 €
Any 2014 a 2015: operació ADPOS núm. 14476 per import de 59.355,00 €
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 2014 i 2015, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa
partida:
Any 2013: operació A/ núm. 14471 per import de 35.570,00 €
Any 2014 a 2015: operació APOS/ núm. 14472 per import de 71.140,00 €
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
5

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ DEL
7

PROCÉS SELECTIU PER CREAR UNA LLISTA D’ESPERA D’AUXILIARS
ADMINISTRATIUS.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 4 de febrer de 2013, va acordar crear una
llista d’auxiliars administratius/ves, grup C2, per portar a terme possibles
substitucions.
En les bases específiques de la convocatòria, aprovades com a annex a la mateixa,
es va designar la Sra. Andrea Rodríguez Díaz, tècnica mitjana de Recursos
Humans, de la Direcció de Recursos Humans com a vocal titular 1 de l’òrgan de
selecció, i la Sra. Ana Mònica Muñoz León, tècnica mitjana de Recursos Humans,
de la Direcció de Recursos Humans, com a vocal suplent 1, essent necessari
modificar aquestes designacions, i nomenar el Sr. Carles Ruiz Nogueras, tècnic
mitjà de gestió del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica, com a vocal
titular 1, i la Sra. Anna Mª Molist Bordas com a cap de servei de Desenvolupament i
Organització, com a vocal suplent.
Atès que en data 8 de març la Sra. Susana Ramos Martin, psicòloga de recursos
humans, del Servei de Desenvolupament i Organització, designada en les bases
específiques de la convocatòria com a secretària titular, ha presentat escrit
comunicant que es dóna causa d’abstenció prevista a l’article 28.2b) de la Llei
30/1992 per tenir parentesc de segon grau de consanguinitat amb una persona que
ha entrat sol·licitud de participació a la convocatòria, es fa necessari modificar la
designació del/de la secretari/ària de l’òrgan. En aquest sentit es proposa designar
com a secretària titular, la Sra. Eva Sans Pérez, tècnica mitjana de Formació i
Comunicació, del Servei de Desenvolupament i Organització, que constava com a
secretària suplent, i nomenar el Sr. Xavier Herrero Rodríguez, administratiu de la
Direcció de Recursos Humans, com a secretari suplent.
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

8

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.- Modificar la composició de l’òrgan de selecció, en el sentit expressat en la
part expositiva, i nomenar les següents persones com a membres de l’òrgan selectiu
en el sentit que s’expressa seguidament:
Titulars:
Presidenta: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i qualitat, del
Servei de Desenvolupament i Organització.
Vocal 1: Sr. Carles Ruiz Nogueras, tècnic mitjà de gestió del servei de Relacions
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocal 2: Sra. Rosa Maria Vila Carrau, cap del Servei de Gestió Econòmica i
Administrativa de la Direcció de Cultura.
Vocal 3: Sra. Alícia Posada Arribas, assessora jurídica de la Direcció de Promoció
Econòmica.
Vocal 4: Sra. Núria Esperalba López, tècnica mitjana de gestió de la Direcció
d’Esports.
Vocals 5 i 6: Un/a tècnic/a especialista en la matèria d’una altre Administració, amb
titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria.
Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica mitjana de Formació i Comunicació, del
Servei de Desenvolupament i Organització.
Suplents:
Presidenta: Sra. Montserrat Graupera Villà, tècnica mitjana de gestió de personal,
del Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica.
Vocals:
Sra. Anna Mª Molist i Bordas, cap de servei de Desenvolupament i Organització.
Sra. M. Àngels Tejero Campos, cap de secció del Servei de Gestió Econòmica i
administrativa de la Direcció de Cultura.
Sr. Jordi Gayete Valls, cap de la Unitat Administrativa de la Direcció de Promoció
Econòmica.
Sra. Eulàlia Ferràndiz Vedia, auxiliar administrativa de la Direcció d’Esports.
Vocals 5 i 6: Un/a tècnic/a especialista en la matèria d’una altre Administració, amb
titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria.
Secretari suplent: Sr. Xavier Herrero Rodríguez, administratiu de la Direcció de
Recursos Humans.
Segon.- Publicar l’anunci del present acord al BOPB, i exposar-lo al tauler d'anuncis
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de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (5).

RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA SRA.

ERI.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Vist el recurs de reposició interposat per la Sra. E.R.I, en data 14 de març de 2013,
contra l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2013, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona, el 18 de febrer, en què es nomena la Sra.
G.M.R, funcionària de carrera amb la categoria tècnica d’administració general, de
l’escala d’administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A1.
Que en resum les al·legacions presentades per la recurrent es fonamenten en la
impugnació de l’acta del tribunal qualificador del procés 96/2012 per vulneració dels
principis d’igualtat, mèrit i capacitat i la concurrència de vicis de nul·litat de ple dret
previstos a l’article 62.1 de la Llei 30/92 i en l’article 111.2 de la Llei 30/92 de
suspensió d’ofici de l’execució de l’acte impugnat.
Vist que les causes de nul·litat de ple dret recollides a l’article 62 de la Llei 30/92 són
causes taxades i que l’acord objecte de recurs no incorre en cap causa de l’esmentat
article en relació amb l’article 102 de la Llei 30/92.
Atès que l’article 62.1 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, estableix els requisits de compliment successiu per tal d’adquirir la condició de
funcionari i que són: la superació del procés selectiu, el nomenament per l’òrgan o
autoritat competent, que serà publicat en el Diari Oficial corresponent, acte
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d’acatament de la Constitució i, en el seu cas, de l’Estatut d’Autonomia corresponent i
de la resta de l’ordenament jurídic i presa de possessió dins del termini que
s’estableixi.
Atès que la Sra. G.M.R. ha superat el procés selectiu, motiu pel qual el següent pas
és el nomenament per l’òrgan o autoritat competent, tal i com s’ha fet per acord de la
Junta de Govern Local de 21 de gener de 2013, en què es nomena a la Sra. G.M.R.
com a funcionària de carrera amb la categoria tècnica d’administració general, de
l’escala d’administració general, subescala tècnica, grup A, subgrup A1, acte que ara
és objecte de recurs, complint per tant amb allò establert a la normativa.
Vist pel que fa a la sol·licitud de suspensió interessada per la recurrent, d’acord amb
l’article 111.2 de la Llei 30/92, no concorre cap de les circumstàncies establertes per
suspendre l’acte objecte de recurs, atès que la recurrent si bé al·lega nul·litat de ple
dret formulant el recurs com de reposició, no és menys cert que no basa dita nul·litat
en cap de les causes establertes a l’article 62.1 de la Llei 30/92.
Vist que, d’acord amb l’article 111.1 de la Llei 30/92, l’interposició de qualsevol recurs
no suspendrà l’execució de l’acte impugnat, procedeix, per tant, desestimar també la
sol·licitud de suspensió.
Atès que d’acord amb l’article 116.1 de la Llei 30/92, l’òrgan competent per resoldre
és l’òrgan que va dictar l’acte objecte de recurs i que aquest és 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.- Desestimar íntegrament el recurs de reposició interposat per la Sra. E.R.I.
contra l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2013, en què es
nomena a la Sra. G.M.R. com a funcionària de carrera amb la categoria tècnica
d’administració general, de l’escala d’administració general, subescala tècnica, grup
A, subgrup A1. I, en conseqüència confirmar l’acte objecte de recurs per a ésser
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adequat a Dret.
Segon- Desestimar la sol·licitud de suspensió de l’acte objecte de recurs pels motius
abans recollits a la part expositiva.
Tercer.- Notificar aquesta Resolució a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (5).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

PROVISIÓ

DEL

LLOC

DE

TREBALL

DE

CAP

DE

SECCIÓ

D'INFRAESTRUCTURES, PER CONCURS DE MÈRIT ESPECÍFIC.
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
secció

d’Infraestructures,

adscrit

al

Servei

de

Sistemes

d’Informació

i

Telecomunicacions, de l’Àrea d´Administració i Atenció Ciutadana.
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
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treball ha de ser mitjançant el procediment de concurs específic, és a dir, de mèrit
amb proves, entre personal funcionari de carrera de l’Ajuntament de Mataró que
ocupin plaça del grup A1 o A2, de l’escala d’administració especial, amb titulació
corresponent a llicenciatura, diplomatura, enginyeria o enginyeria tècnica de l’àmbit
de Ciències i Tecnologia.
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:
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 secció d’Infraestructures, adscrit al Servei de
Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, de l’Àrea d’Administració i Atenció
Ciutadana.
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:
8

Unanimitat. (5).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA
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PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ D'INFORMACIÓ DE
BASE I APLICACIONS CORPORATIVES, PER CONCURS DE MÈRIT ESPECÍFIC.
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
secció d’Informació de Base i Aplicacions Corporatives, adscrit al Servei de Sistemes
d’Informació i Telecomunicacions, de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.
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’Ajuntament de Mataró que
ocupin plaça del grup A1 o A2, de l’escala d’administració especial, amb titulació
corresponent a llicenciatura, diplomatura, enginyeria o enginyeria tècnica de l’àmbit
de Ciències i Tecnologia.
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:
Primer.- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que regularan,
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juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, la
provisió del lloc de treball de cap de secció d’Informació de Base i Aplicacions
Corporatives, adscrit al Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, de
l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana.
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:

9

Unanimitat. (5).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE GESTIÓ JURÍDICA,
PER CONCURS DE MÈRIT ESPECÍFIC.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Atès que existeix la necessitat de proveir temporalment el lloc de treball de cap de
secció de Gestió Jurídica, adscrit al Servei d’Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i
Habitatge, de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública.
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
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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’Ajuntament de Mataró que
ocupin plaça de TAE Arquitecte/a, del grup A1, de l’escala d’administració especial,
amb titulació corresponent a Arquitectura Superior o plaça de TAG, del grup A1, de
l’escala d’administració general i titulació corresponent a Llicenciatura en Dret.
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:
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 temporal del lloc de treball de cap de secció de Gestió Jurídica, adscrit al
Servei d’Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge, de l’Àrea de Serveis
Territorials i Via Pública.
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
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corporatiu, i exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general
coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (5).

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI CONCURRENT

AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER IPR.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Vist que la Sra. I.P.R., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la
categoria de tècnica d’administració general (TAG) i ocupant el lloc de treball de Cap
de Servei de Compres i Contractacions, ha presentat escrit de sol·licitud de
compatibilitat de segona activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que
exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària de caràcter
professional, com a consultora en matèria de contractació pública per compte propi
(professió lliberal), amb una remuneració de 3000 euros/any. Manifesta la interessada
que no exerceix cap altra activitat pública.
Considerant que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei
21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i al Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Considerant que l'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier
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caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley serà incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión
o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació
de treball.
Considerant que l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre
incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix que
l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de
l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no
podrà modificar la jornada de treball i l'horari dels interessats. En anàleg sentit, l’art.
339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat
pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. Així
mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o,
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del
lloc de treball.
D’acord amb l’article 15 de la Llei 53/1984, el personal a que es refereix en el seu
redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de la
seva activitat mercantil, industrial o professional. Així també ho recull l’article 335 del
Decret 214/1990.
Considerant que, pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector
privat, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat
on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que,
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en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament
interessats.
De conformitat amb l’article 12 de la Llei 53/1984, es prohibeix al personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut
en els últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
L'article 329 del Decret 214/1990 declara la compatibilitat de l'exercici de la funció
pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, no
superen la jornada ordinària incrementada en un 50%.
L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser
sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en
què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament
amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan
l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la
presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la
realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu
compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes
en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic.
L'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
Considerant que l’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà
sancionat conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat
de la incompatibilitat en que s’hagi incorregut. En aquest sentit, l’art. 240. o) del
Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment
de les normes sobre incompatibilitats.
Considerant que l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que
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correspon al Ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. D’acord
amb la moció d’Alcaldia aprovada pel Ple Municipal en sessió extraordinària
celebrada el 14 de juliol de 2011, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència
sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del
personal de la Corporació.
Vist l'informe jurídic corresponent.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, en
exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 565/2013, de 25 de
gener, PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament la senyora I.P.R. amb una activitat privada secundària de caràcter
professional, com a consultora en matèria de contractació pública per compte propi
(professió lliberal), en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del present
acord.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
-

-

La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs
de treball, tant del principal com de la segona activitat, que la interessada
haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt
greu.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11

Unanimitat. (5).

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TSJC EN EL

RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT CONTRA LA
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SENTÈNCIA 71/12, DE 23/03/2012, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU

6

BARCELONA

ESTIMATORI

DEL

RECURS

362/2010

INTERPOSAT PER GVB.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Sra. G.V.B., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, va presentar recurs
contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona contra
el Decret 3878/2010, de 9 de maig de 2010, pel qual es va resoldre el procediment
disciplinari incoat contra ella i se li va imposar una sanció de 30 dies de suspensió de
funcions amb pèrdua de retribucions, així com la pèrdua de lloc de treball que
ocupava en el moment en que es va incoar l’expedient disciplinari, d’acord amb
l’article 119.7 D.Leg. 1/1997, per la comissió d’una falta greu consistent en
l’incompliment greu dels deures i obligacions derivats de la funció encomanada.
L’esmentat recurs es va tramitar en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona per procediment abreujat núm. 362/2010.
Vist que en data 23 de març de 2012, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de
Barcelona va dictar Sentència núm. 71/12 per la qual va resoldre estimar el recurs
presentat per la Sra. G.V.B. contra l’Ajuntament de Mataró, sense fer pronunciament
sobre les costes processals.
Vist que contra l’esmentada Sentència, l’Ajuntament de Mataró va interposar recurs
d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa
Administrativa.
Vist que en data 4 de març de 2013, la Secció quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència
núm. 266/2013, per la qual desestima el recurs d’apel·lació interposat per l’Ajuntament
de Mataró contra la Sentència de data 23 de març de 2012, dictada pel Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, confirmant l’esmentada Sentència en
totes les seves parts, per ser adequada a Dret, i amb expressa imposició a la part
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apel·lant de les costes processals d’aquesta alçada, establint-se fins a un màxim total
de 1.500 euros.
Vist que contra la Sentència núm. 266/2013, de 4 de març de 2013, no hi cap
interposar recurs de cassació ordinari.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25
de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de
la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 266/2013, de 4 de març
de 2013, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa
Administrativa, Secció quarta, que desestima el recurs d’apel·lació interposat per
l’Ajuntament de Mataró contra la Sentència de data 23 de març de 2012, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, confirmant l’esmentada
Sentència en totes les seves parts, per ser adequada a Dret, i amb expressa
imposició a la part apel·lant de les costes processals d’aquesta alçada, establint-se
fins a un màxim total de 1.500 euros.
Segon.- Executar en els seus propis termes la referida sentència.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12

Unanimitat. (5).

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TSJC EN EL

RECURS D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER LA ORGANITZACIÓ SINDICAL
CATAC CONTRA LA SENTÈNCIA DE 19/09/11, DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 7 BARCELONA DESESTIMATORI DEL RECURS
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147/2010 INTERPOSAT PER CATAC
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La organització sindical Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de
Catalunya (CATAC) de l’Ajuntament de Mataró va interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona contra el Decret
1488/2010, de 19 de febrer, desestimatori de la sol·licitud de que la organització
sindical Confederació Sindical Independent de Funcionaris (CSI-CSIF), no pugui
formar part de la comissió negociadora de l’Ajuntament de Mataró, per no reunir els
requisits de legitimació per manca de representativitat.
L’esmentat recurs es va tramitar en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de
Barcelona per procediment ordinari núm. 147/2010.
Vist que en data 19 de setembre de 2011, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona va dictar Sentència per la qual va resoldre desestimar el recurs
presentat per la organització sindical CATAC, sense fer expressa condemna sobre les
costes.
Vist que contra l’esmentada Sentència, la secció sindical CATAC va interposar recurs
d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa
Administrativa, presentant aquest Ajuntament el corresponent escrit d’oposició al
recurs d’apel·lació.
Vist que en data 13 de febrer de 2013, la Secció quarta de la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència
núm. 187/2013, per la qual desestima el recurs d’apel·lació interposat per la
organització sindical Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de
Catalunya (CATAC) contra la Sentència de data 19 de setembre de 2011, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, confirmant l’esmentada
Sentència en totes les seves parts, per a ésser adequada a Dret, i amb expressa
imposició a la part apel·lant de les costes processals d’aquesta alçada, establint-se
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fins a un màxim total de 1.500 euros.
Vist que contra la Sentència núm. 187/2013, de 13 de febrer, no hi cap interposar
recurs de cassació ordinari.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25
de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de
la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 187/2013, de 13 de
febrer de 2013, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala
Contenciosa Administrativa, Secció quarta, que desestima el recurs d’apel·lació
interposat per la organització sindical Candidatura Autònoma de Treballadors de
l’Administració de Catalunya (CATAC) contra la Sentència de data 19 de setembre de
2011, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, confirmant
l’esmentada Sentència en totes les seves parts, per a ésser adequada a Dret, i amb
expressa imposició a la part apel·lant de les costes processals d’aquesta alçada,
establint-se fins a un màxim total de 1.500 euros.
Segon.- Elaborar i presentar davant l’òrgan jurisdiccional competent la taxació de
costes causades en la segona instància.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

SECRETARIA GENERAL
13

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTENCIA NÚMERO 80/13, DE

13 DE MARÇ, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 316/2011,
INTERPOSAT CONTRA EL DECRET NÚMERO 4005/2011, DE 6 DE JUNY, DE LA
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CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS QUE DESESTIMA LA
RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER
CAIGUDA AL PARC CAN TUÑI
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 15 de març de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 80/13, de 13 de març, dictada en el
Procediment Abreujat 316/2011, interposat per la senyora C.M.R. contra el decret
número 4005/2011, de 6 de juny, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals.
El decret numero 4005/2011, de 6 de juny, de la Consellera Delegada de Serveis
Centrals, va desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per
caiguda al Parc de Can Tuñí el dia 17 de maig de 2009, a les 9.30 hores, al topar
amb un ferro en forma de “T” (suport de fustes que delimiten el camp de la petanca).
En la reclamació administrativa no es quantifica la indemnització reclamada pel dany
sofert. En l’acte de vista va demanar una indemnització de 30.000 euros.
La sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona desestima
el recurs contenciós administratiu interposat per la senyora C.M.R. – sense costes -,
amb els arguments següents:
“La relación de hechos en los que la actora funda la demanda no puede
estimarse acreditada, la declaración de la testigo no permite tener por
probado como sufrió la señora M. los daños por los que reclama, manifestó
la testigo que vio que la señora M. se golpeaba contra la farola y acudió a
socorrerla, pero su declaración no puede tenerse como una prueba suficiente
para acreditar que los hechos sucedieron tal como se relatan en la demanda
y teniendo asimismo en cuenta que no se aportan fotografías del lugar que
permitan tener un conocimiento de la localización, en aplicación de lo
dispuesto en el art. 217.1 de la LEC (…) no pudiendo establecerse en base a
la prueba practicada que concurren los requisitos necesarios para declarar la
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responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento, el recurso no puede ser
acogido”
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011 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.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número 80/13, de 13 de març,
dictada en el Procediment Abreujat 316/2011, interposat per la senyora C.M.R.,
contra el decret número 4005/2011, de 6 de juny, de la Consellera Delegada de
Serveis Centrals que desestima la reclamació administrativa de responsabilitat
patrimonial per caiguda al Parc Can Tuñi (expedient W52/09)
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10
de Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Espais Públics14

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG D’ARBRES I ARBREDES

EXEMPLARS

DEL

MUNICIPI

DE

MATARÓ,

SEGONS

LA

PROPOSTA

PRESENTADA PER LA SECCIÓ DE JARDINERIA DEL SERVEI D’ESPAIS
PÚBLICS.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“En data 18 d’abril de 2005, la Junta de Govern local aprovà el Pla Director de l’arbrat
viari de Mataró, la catalogació d’arbres i arbredes exemplars del municipi de Mataró i
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el Pla d’actuació pels arbres catalogables de Mataró. Així mateix acordà que aquests
documents es revisessin periòdicament.
La tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics ha formulat una
proposta de modificació del catàleg.
El cap de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics ha presentat aquesta
proposta al Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, en
data 19 de febrer de 2013 i al Consell Municipal de Medi Ambient el 20 de març de
2013 que l’han informat favorablement.
La Regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública proposa a la
Junta de Govern local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar la modificació del catàleg d’arbres i arbredes exemplars del municipi
de Mataró, segons la proposta presentada per la Secció de Jardineria del Servei
d’Espais Públics.
Segon.- Notificar els presents acords al Consell del Patrimoni Arquitectònic i
Ambiental de Mataró, al Consell Municipal de Medi Ambient, al Servei d’Equipament ,
al Servei de Mobilitat i al Servei d’Urbanisme.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

-Via pública15

ATORGAMENT CONDECORACIONS I DISTINCIONS POLICIA LOCAL.

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“D’acord amb el que disposa l’art. 76 del Reglament de la Policia Local de Mataró en
relació al procediment de concessió de la Medalla al Mèrit Professional, estableix que
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correspondrà l’esmentada concessió a la Junta de Govern Local a proposta de
l’Alcalde o regidor delegat, previ informe de la Prefectura del cos.
Atès que els informes de la Policia Local de data 13 de març de 2013 proposen la
concessió de Medalla al Mèrit Professional de primera categoria al Sr. Ll.S.M.,
Inspector cap de la Policia Local de Sant Andreu de Llavaneres, en reconeixement a
la seva contribució a la millora dels serveis de seguretat pública en general i la
col·laboració específica amb la Policia Local que beneficia els serveis oferts als
ciutadans de Mataró. Al Sr. J.C.G., administratiu del Servei de la Policia Local, en
reconeixement a la seva contribució a la millora dels serveis de seguretat pública. I la
concessió de la medalla al Mèrit Professional de segona categoria al Sr. Ll.P.M.,
agent de la Policia Local de Mataró, en reconeixement a la seva contribució a la
millora en la prestació dels serveis d’aquesta Policia Local.
Per aquestes raons,
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, PROPOSA:
Primer.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de primera categoria a:



Ll.S.M.
J.C.G.

Segon.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de segona categoria a:


L.P.M.

Tercer.- Comunicar el present acord a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
16

Unanimitat. (5).

ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT

CONTRA

LA

IMPOSICIÓ

DE

SANCIONS

EN

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
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MATÈRIA

DE

GOSSOS

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:

I. ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS
Primer.- Atès que en data 22 de gener de 2013 ha tingut entrada per Registre
General de l'Ajuntament, un recurs de reposició interposat per E.T.G. contra la
resolució de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment
núm. 6966/2012 de data 20 de novembre de 2012 i contra l'acord de la Junta de
Govern Local de data 10 de desembre de 2012 per la comissió de infraccions en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos .
Segon.- Atès que l'acte administratiu emès per la Regidora Delegada de Via Pública,
Obres, Serveis i Manteniment i per la Junta de Govern Local, pel qual s'acordà la
imposició de la sanció esmentades, esgota la via administrativa, sent, per tant,
susceptible de ser recorregut en reposició, segons el que estableix l'article 116.1 de la
LRJPAC.
Tercer.- Atès que el recurs de reposició s'ha interposat dins el termini d'un mes
legalment previst a l'efecte, segons l'article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
II. ANÀLISIS DE LES AL·LEGACIONS
Un cop estudiat i analitzat el recurs formulat per la part entenem el següent:
En primer lloc la persona denunciada manifesta que el dia en que es va aixecar el
Butlletí de Denúncia que va motivar l'inici del present procediment, no li van donar
còpia de la Denúncia ni l'oportunitat d'efectuar al·legacions. Que al dia següent, i una
setmana desprès també, es va personar a la Policia Local de Mataró per tal d'aportar
la documentació de l'animal i el van informar que no hi havia denúncia contra ell. Per
tal d'acreditar les esmentades al·legacions demana com a prova les gravacions de les
càmeres de seguretat de Comissaria del dia 20 d'octubre de 2012. En aquest sentit
entenem que la prova sol·licitada per la part resulta improcedent doncs no aportaria
cap extrem nou als fets objecte del present procediment, és a dir, a l'incompliment de
l'establert als articles de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i/o a la Llei 10/1999, de
30 de juliol. Que en tot cas, el moment processal oportú per presentar al·legacions és
un cop incoat l'expedient, i potser la Policia a l'hora d'informar-lo desconeixia
l'existència de la Denúncia per causes de tramitació i comprovació de dades.
D'altra banda, afirma que l'animal pateix una infecció cutània des de fa 3 anys i que
per aquesta raó el veterinari aconsella que no se li posi morrió, tal i com acredita
mitjançant informe de data 20 de juny de 2012. En aquest sentit val a dir que si bé en
atenció a la malaltia del gos no és aconsellable l'esmentat morrió, en cap cas queda
exempt d'anar correctament lligat. Així doncs, entenem procedent estimar parcialment
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les al·legacions en aquest punt i rebaixar la sanció per infracció greu a l'article 7.3.e)
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, a 300,51-euros.
La incoació i la proposta de resolució es van notificar al domicili que figurava al
document d'identitat de la persona denunciada tal i com reflexa el Butlletí de
Denúncia c12/18883. En aquest sentit, val a dir que l'adreça del document
identificatiu deu coincidir amb la real doncs els ciutadans tenen l'obligació de
comunicar el canvi de dades personals com és la residència en el DNI en un període
de 15 dies hàbils. Atès que les notificacions van resultar infructuoses, es va procedir
a notificar mitjançant edictes inserits en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el
Butlletí Oficial de la Província d'acord amb la legislació aplicable. Tanmateix que la
persona denunciada no va informar de l'adreça correcta a efectes de les notificacions
als Agents actuants.
Que la delegació de competències a la Junta de Govern Local es va fer per Decret
d'Alcaldia de data 14 de juny de 2011 d'acord amb els criteris legals establerts i
complint íntegrament la normativa aplicable. Per tant, no observem cap element que
invalidi l'esmentada delegació.
En relació al punt tercer del recurs, no resulta procedent la prova testifical proposada
per la part en tant que, d'acord amb l'informe veterinari, hem estimat el fet que
l'animal no portés el morrió en atenció a les circumstàncies concurrents.
En quart lloc, les sancions són clarament proporcionals al tipus infractor que ens
ocupa. Cal recordar que també s'ha valorat que els fets denunciats van tenir lloc a un
parc públic, al costat d'una terrassa de Bar i d'una zona d'esbarjo infantil.
L'article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l'article 11 de la mateixa llei, estableix que
podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25,-euros per la comissió d'una
infracció lleu i una multa de 150,25 a 1502,53,-euros per la comissió d'una infracció
greu.
L'article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que per a les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 2.404,05,-euros fins a 15.025,30,-euros, per a infraccions molt greus.
Així doncs, el present procediment és plenament ajustat a dret, així com també la
ponderació de la sanció.
En cinquè lloc, en cap moment hem observat vulneració alguna de l'establert als
articles 35 i 135 de la Ley 30/1992 doncs s'ha identificat correctament l'identitat del
instructor, de l'autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que atribueix
tal competència.
Junt al recurs presentat, el senyor T. adjunta còpia d'una sol·licitud d'inscripció en el
cens d'animals de companyia, la qual no figura registrada, ni consta a aquesta part
que s'hagi presentat cap sol·licitud al respecte. Per tant, el document aportat manca
d'efecte probatori.
Així doncs, de l'anàlisi de l'escrit presentat, no es desprèn l'aportació d'extrems nous
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o diferents als que integren el nucli i circumstàncies de la infracció denunciada, i que
puguin desvirtuar els fets constatats pels Agents de la Policia Local de Mataró.
Em valorat la malaltia patida per l'animal en tant que s'ha estimat el recurs en aquest
sentit i rebaixat proporcionalment la sanció corresponent. No obstant això, la resta de
fets denunciats són clarament subsumibles en el tipus infractor determinat per
l'instructor i no poden quedar exempts de sanció.
III. CONCLUSIÓ
Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per E.T.G. contra l'acord de la
Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2012.
IV. COMPETÈNCIA
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 de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de
l'Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011,
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Obres, Serveis
i Manteniment per Resolució de l'Alcaldia de 14 de juny de 2011, PROPOSO:
Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per E.T.G. en els
termes previstos en la part expositiva del present acord.
Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l'ORGT als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

17

Unanimitat. (5).

DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA

IMPOSICIÓ

DE

SANCIONS

EN

MATÈRIA

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
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DE

GOSSOS

CONSIDERATS

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“I. ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS
Primer.- Atès que en data 20 de març de 2013 ha tingut entrada per Registre General
de l'Ajuntament, un recurs de reposició interposat pel senyor E.B.G. contra l'acord de
la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2013
Segon.- Atès que l'acte administratiu emès per la Junta de Govern Local, esgota la
via administrativa, sent, per tant, susceptible de ser recorregut en reposició, segons el
que estableix l'article 116.1 de la LRJPAC.
Tercer.- Atès que el recurs de reposició s'ha interposat dins el termini d'un mes
legalment previst a l'efecte, segons l'article 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
II. ANÀLISIS DE LES AL·LEGACIONS
Un cop estudiat i analitzat el recurs formulat per la part entenem el següent:
El senyor B. al·lega que el gos és de la seva germana, manifesta que només el va
treure a fer les seves necessitats, i sol·licita l’anul·lació de la denúncia.
D'altra banda, ha aportat còpia de la llicència per la tinença i conducció de gossos
perillosos de la propietària del gos, però aquesta documentació és personal i
intransferible, per tant, no el faculta a ell per la conducció d’aquest gos.
Cal recordar que la via del recurs ha d'emmarcar-se en el límit de la valoració dels
fets efectuada a la fase d' instrucció, i per tant, aquesta via del recurs està restringida
a la valoració de les proves que s'han practicat i analitzat, si aquesta valoració és
racional i lògica.
III. CONCLUSIÓ
Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix desestimar el recurs de
reposició interposat pel senyor E.B.G. contra l'acord de la Junta de Govern Local de
data 18/02/13.
IV. COMPETÈNCIA
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 de infraccions de caràcter greu i molt
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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:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel senyor E.B.G. en els termes
previstos en la part expositiva del present acord.
Segon.-

Notificar la present resolució a la interessada i a l'ORGT als efectes

escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

18

Unanimitat. (5).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL
RECURS EN PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 459/2011, INTERPOSAT CONTRA
SANCIÓ PER INFRACCIÓ ORDENANÇA DE CIVISME PER ATEMPTAR CONTRA
LA CONVIVÈNCIA CIUTADANA.

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“En data 3 de juny de 2011, per Decret núm. 3973/2011, el Conseller Delegat de Via
Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor A.B.G.
contra una sanció imposada per infracció en matèria de l’Ordenança de Civisme de
Mataró, expedient núm.664/10.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 459/2011 Y pel
Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona.

33

En data 3 d’abril de 2013, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 19 de març de 2013, es dictà sentència núm. 65/2013 resolentse “Desestimo el recurs contenciós administratiu interposat per la representació
processal del Sr. A.B.G. davant els Decrets del Consell Delegat de Via Pública de
data 23 de març de 2011, així com el constrenyiment que es deriva d’aquest
expedient sancionador.”
A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.
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 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 65/2013, de 3
d’abril de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació
al recurs contenciós administratiu 459/2011 Y contra la resolució formulada per
Decret núm. 3973/2011, de data 3 de juny de 2011 del Conseller Delegat de Via
Pública.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.
I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres hores de la tarda, el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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