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ACTA NÚM. 16/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 16 DE SETEMBRE DE  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el setze de setembre de dos mil tretze, essent tres 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           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 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 

 

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

 
 
Excusa la seva assistència el senyor Miquel Rey i Castilla, Regidor. 

 
 
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 de setembre 
de 2013 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 -Servei d’Ingressos- 
 
3 Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, en virtut de la qual s’estima el recurs contenciós administratiu núm. 766/2010, 
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interposat per BANC DE SABADELL, SA  contra les liquidacions de l'IAE dels exercicis 
1993 a 1996. 

 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, de les obres del projecte executiu 
d’actuacions de manteniment i millora a la via pública. 

5 Modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida de les fraccions de resta, 
matèria orgànica voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges 

6 Adjudicació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró i les 
empreses municipals Aigües de Mataró, Mataró Energia Sostenible SA (MESSA), 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), Gestió Integral de Trànsit 
(GINTRA), i el TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM) 

7 Adjudicació del contracte del treballs de fusteria en equipaments municipals, parcs i 
jardins, platges i via pública. 

8 Adjudicació del servei de manteniment de les àrees de jocs infantils. 
9 Adjudicació del subministrament de material de lampisteria i electricitat. 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
10 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera 

de tècnics/ques de protecció civil, grup A2, per concurs de mèrits específics.  
11 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera 

de tècnics/ques especialistes de serveis personals, grup C1, per concurs de mèrits 
específics. 

12 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de 
Cap de Festes i Territori per concurs de mèrits específics. 

13 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de 
Cap de Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa per concurs de mèrits específics. 

14 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de 
Cap de Secció de Participació per concurs de mèrits específics. 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 -Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Sostenibilitat- 
 
15 Aprovació inicial del projecte d’urbanització del PMU-09d “Avinguda Ernest LLuch – 

Valldeix de Mataró”. 
 
 -Via pública- 
 
16 Estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra resolució sancionadora 

per infraccions greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
17 Desestimar el recurs de reposició interposat contra la imposició sancions en matèria 

de gossos considerats potencialment perillosos.  
18 Donar compliment al contingut de la sentència de data 10 de maig de 2013, dictada  

pel Jutjat contenciós administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 
administratiu número 11/2011, contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 
de juny de 2010. 

19 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 214/2013, de 27 de juny 
de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en relació al 
recurs contenciós administratiu 483/2011-M2 contra la resolució formulada per Decret 
núm. 3187/2011, de data 5 de maig del Conseller Delegat de Via Pública. 

20 Donar compliment al contingut de la sentència de 24 d’abril de 2012, dictada pel Jutjat 
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Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 
405/11-3 contra la resolució formulada per Decret núm. 3181/2011, de 4 de maig, del 
Conseller Delegat de Via Pública. 

 
 PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

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

del Dia. 

 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 2 de setembre de 

2013.  

 

 

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 

 

-Servei d’Ingressos- 

 

3 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, EN VIRTUT DE LA QUAL S’ESTIMA EL 

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 766/2010, INTERPOSAT 

PER BANC DE SABADELL, SA  CONTRA LES LIQUIDACIONS DE L'IAE DELS 

EXERCICIS 1993 A 1996. 
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El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“En data 18 de juliol de 2013 la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en virtut de la qual va 

desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 766/2010, interposat per  BANC DE 

SABADELL, SA  contra la resolució de 18 de desembre de 2009, del Tribunal Econòmic 

Administratiu Regional de Catalunya (TEARC), desestimatòria de la reclamació núm. 

08/07865/2001, formulada en nom de BANC DE SABADELL, SA  , contra l’acord dictat 

per l’Ajuntament de Mataró pel concepte de liquidació de l’Impost sobre activitats 

econòmiques (IAE), dels exercicis 1993 a 1996, en quantia d’única instància, a la 

vegada que es modificava d’ofici la inscripció censal. 

 

La sentència és desfavorable als interessos municipals, atès que estima el recurs 

presentat per BANC DE SABADELL, SA  . 

 

El tema fonamental d’aquest recurs és determinar si les operacions dutes a terme per 

BANC DE SABADELL, SA  a les seves oficines del municipi de Mataró corresponen a 

l’enquadrament en un sol epígraf de les tarifes de l’IAE, el 811 “Banca”, en el qual 

vindria enquadrada l’activitat financera, o permeten també que sigui enquadrada en els 

epígrafs 831.9 “Altres serveis financers n.c.o.p” i 832.1 “Agències d’assegurances i 

corredories d’assegurances”.  

 

El Tribunal recorda que en la seva sentència núm. 1232/2010, de 30 de desembre 

(recurs 663/2007), va manifestar que la tributació de les caixes d’estalvi en un grup 

determinat, el 812 de les tarifes de l’IAE, no implica que aquestes entitats financeres 

quedin subjectes a l’impost amb caràcter subjectiu, sinó que han de tributar conforme a 

les normes generals de l’impost i han de fer-ho en atenció a les activitats que 

desenvolupin no compreses en el referit grup 812. Així doncs, és perfectament possible 

que les entitats creditícies puguin ocupar-se en activitats diferents de les bancàries, 

havent de donar-se d’alta en cadascun dels epígrafs respectius, corresponents a 

activitats no financeres. 

 

Ara bé, aquestes activitats han de ser demostrades i en aquest cas és l’Ajuntament qui 
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ha d’acreditar que l’empresa les duia a terme. En el cas present, de l’expedient 

administratiu es desprèn que la Inspecció va requerir a l’entitat financera l’aportació dels 

models de contractes d’assegurances en relació amb l’assegurança de protecció 

familiar, inversió en leasing i en general models de contractes dels diferents productes 

financers treballats, però les activitats referides als contractes d’assegurances 

concertats eren desenvolupades per unes altres entitats del grup (no BANC DE 

SABADELL, SA en puritat), de manera que, faltant l’acreditació en l’expedient del model 

de contractació, no pot acceptar-se que es desenvolupés aquesta activitat, així com 

tampoc es prova que l’entitat interessada hagi de tributar per l’activitat de serveis 

financers corresponents a l’epígraf 831.9 durant l’exercici comprovat. Per tot plegat, no 

té l’obligació de tributar pels epígrafs 832.1 i 831.9 als quals es refereixen les actes 

qüestionades. 

  

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 18 de juliol de 2013 del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , en virtut de la qual s’estima el recurs 

contenciós administratiu núm. 766/2010, interposat per  BANC DE SABADELL, SA  

contra la resolució de 18 de desembre de 2009, del Tribunal Econòmic Administratiu 

Regional de Catalunya (TEARC), desestimatòria de la reclamació núm. 08/07865/2001, 

formulada en nom de BANC DE SABADELL, SA  , contra l’acord dictat per l’Ajuntament 

de Mataró pel concepte de liquidació de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE), 

dels exercicis 1993 a 1996, en quantia d’única instància, a la vegada que es modificava 

d’ofici la inscripció censal. 

 

Segon.-  Donar compliment a aquesta sentència  i , en conseqüència: 

 
- ANUL·LAR  la liquidació amb càrrec 199987, de valor 0000073680, objecte 

tributari 1/8319 ALTRES SERVEIS FINANCERS  i import/saldo de 14.755,06 

euros; i la liquidació amb càrrec 199987, de valor 0000073677, objecte 

tributari 1/8319 ALTRES SERVEIS FINANCERS   i import/saldo de 14.339,94 

euros, d’acord amb les dades de l’ ORGT. 
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- Autoritzar la DEVOLUCIÓ dels AVALS  amb números  842  i  843 , 

corresponents a les actes de disconformitat  5106-5111 en matèria d’alta de 

l’IAE, pel valor total de 29.095,00 euros, d’acord amb les dades de l’ ORGT. 

 

Tercer.-  Comunicar el present acord al Tribunal, a la persona interessada, a la 

Tresoreria municipal i a  l’ ORGT, als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU 

D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA A LA VIA PÚBLICA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 20/08/2013, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la 

contractació del  Projecte executiu d’ actuacions de manteniment i millora a la via 

pública, any 2013, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte 

de fins a 405.950,41 euros, IVA no inclòs. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 05/09/2013, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 
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• Informe de l’interventor de Fons de data 05/09/2013 respecte a l’existència de 

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

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

per a la present anualitat 2013.  

 

Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa 

l’article 6 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, i s’adjudicarà per procediment 

obert .  

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

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

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del  Projecte executiu d’ actuacions de 

manteniment i millora a la via pública, any 2013, per un import fixat com a màxim per 

a l’adjudicació del contracte de fins a 405.950,41 euros, IVA no inclòs. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació de l’ obra  expressada en l’apartat anterior, 

mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 405.950,41 €, més 85.249,59 € en concepte 

d’IVA, en total, 491.200 €, a càrrec de la partida 400101/15515Z/60900 (operació A 

núm. 58421).” 

 

 

Sorgits alguns dubtes sobre la proposta anterior, i després de debatre el tema, per 

unanimitat s’acorda deixar-ho sobre la taula. 
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5 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DELS SERVEIS DE 

RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE RESTA, MATÈRIA ORGÀNICA 

VOLUMINOSOS, DE LA NETEJA VIÀRIA I DE LA NETEJA DE PLATGES 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 

1. Per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 es va adjudicar el concurs per a la 

contractació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica 

voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a l’empresa 

“Fomento de Construcciones y Contratas, SA”, fins un import anual de 7.300.093’72 

€, IVA inclòs. 

 

2. Per escrit de data 13/02/2013, l’adjudicatària ha sol·licitat l’aprovació del coeficient 

de revisió de preus aplicable al període de 01/01/2013 al 31/12/2013. 

 

3. Mitjançant informe de data 22/04/2013, el tècnic de la Secció de Residus i Neteja 

Viària del Servei d’Espais Públics, exposa: 

 

a) que d’acord amb l’IPC interanual establert per l’any 2013 (2,867 %) i el factor de 

reajust aprovat (0,45 %), el coeficient de revisió de preus aplicable en la part 

revisable del contracte és del 1,03317. 

b) que cal aprovar les corresponents operacions comptables per fer front a 

l’augment de l’IVA del 8 al 10%. 

c) que queda pendent una reducció i regularització de serveis per import de 

94.887,23 euros (amb el detall que consta en el mateix informe). 

 

4. Per tant, sol·licita l’aprovació dels següents imports: 

 
Exercici 2013 
Augment per Revisió de preus:  219.164,71 € 
Augment per l’IVA:    104.399,60 € 
Reducció i regularització de serveis:   -94.887,23 € 
         TOTAL 228.677,08 € 



 9 

Exercici 2014 

Augment per Revisió de preus:  109.582,33 € 
Augment per l’IVA:      52.199,80 € 
Reducció i regularització de serveis:   -47.443,61 € 
         TOTAL 114.338,52 € 

 

Fonaments de dret 

 

1. La clàusula 11.5 del plec de condicions tècniques que regeix la present 

contractació, d’acord amb el que al respecte preveuen els arts. 103 a 108 i 

concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, estableix la fórmula 

aplicable a la revisió de preus del contracte.  

 

2. Per acord del Ple municipal de data 4 de febrer de 2010 es van delegar en la Junta 

de Govern Local les competències que corresponen al Ple com a òrgan de 

contractació respecte a aquest contracte, excepte la interpretació, les modificacions 

superiors al 20 % de l’import d’adjudicació i la resolució. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

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

acords: 

 

Primer.- Acordar la revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de 

recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i 

de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones 

y Contratas, SA”, aplicant a la part revisable del contracte el coeficient 1,03317, 

d’acord amb l’IPC interanual establert per l’any 2013 (2,867 %) i el factor de reajust 

aprovat (0,45 %), el que suposa un import de 328.747,04 euros, IVA inclòs. 
 

Segon.- Autoritzar i disposar a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA 

l’import de 156.599,40 euros, per tal de fer front a l’augment de l’IVA del 8 al 10%. 

 

Tercer.- Modificar el contracte en el sentit de disminuir el seu import en 142.330,84 

euros, IVA inclòs, pels següents conceptes: 
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• Regularització servei de recollida orgànica comercial i domiciliària   

• Reducció del servei de control de qualitat i informació a comerços   

• Reducció dels serveis de neteja i recollida per actes festius    

 

Quart.- Per a l’efectivitat dels anterior acords, aprovar les següent operacions 

comptables: 

 

• Relació AD/ núm. 2444 per import total de 127.414,09 euros. 

• Relació ADC núm. 2442 per import total de 356.091,18 euros. 

• Relació ADPOS/-1 núm. 2802 per import total de 3.663.537,69 euros. 

• Relació ADPOS núm. 2818 per import total de 3.233.158,41 euros. 

• Relació ADPOS núm. 2825 per import total de 544.717,80 euros. 

 

Quart.- Es condicionen els efectes del present acord a l’existència de crèdit adequat i 

suficient a les corresponents partides del pressupost municipal que s’aprovi per a 

l’exercici 2014.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

6 ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PER 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I LES EMPRESES MUNICIPALS AIGÜES DE 

MATARÓ, MATARÓ ENERGIA SOSTENIBLE SA (MESSA), PROMOCIONS 

URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, SA (PUMSA), GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT 

(GINTRA), I EL TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME (TCM) 

 

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 març de 2013 es va iniciar el 
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procediment de contractació dels serveis de telecomunicacions per l’Ajuntament de 

Mataró i les empreses municipals Aigües de Mataró, Mataró Energia Sostenible SA 

(MESSA), Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), Gestió Integral de 

Trànsit (GINTRA), i el TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM), dividit en els següents 

lots: 

 

LOT 1: Serveis de comunicació de veu en ubicació permanent: fins a 156.031,67 €, 

IVA no inclòs. 

LOT 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: fins a 175.981,30 €, IVA no 

inclòs. 

LOT 3: Serveis de comunicació de dades i accés a Internet: fins a 92.136,00 €, IVA 

no inclòs. 

 

El procediment d’adjudicació ha estat el procediment negociat sense publicitat, 

derivat de l’Acord marc dels serveis de telecomunicacions adjudicat pel Consorci 

Localret el 16 de desembre 2010. 

 

El cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, mitjançant informes 

de data 19/06/2013 i 08/07/2013 –que s’adjunten- va procedir a la valoració dels 

criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. 

 

En data 18/07/2013 va tenir lloc la subhasta electrònica prevista al plecs, amb el 

següent resultat: 

 

Lot 1:Serveis de comunicació de veu en ubicació permanent 

La millor oferta ha estat realitzada per CABLEUROPA, SAU, per un import de 

199.487,27 €, al qual s’hi ha d’afegir 41.892,33 en concepte d’IVA. 

 

La baixa ha estat del 0,20423 % 

 

Lot 2: Serveis de comunicació mòbils de veu i dades 

La millor oferta ha estat realitzada per VODAFONE ESPAÑA, SA, per un import 

de 109.755,00 €,al qual s’hi ha d’afegir 23.048,55 en concepte d’IVA. 

 

La baixa ha estat del 37,63 % 
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Lot 3: Serveis de comunicació de dades i accés a Internet 

La millor oferta ha estat realitzada per CABLEUROPA, SAU, per un import de 

96.979,20 €, al qual s’hi ha d’afegir 20.365,63 en concepte d’IVA. 

 
La baixa ha estat del 0% 

 

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

contractació a les corresponents partides dels pressuposts municipal i de les entitats 

adherides per a 2013. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient en 

els pressupostos dels exercicis 2014 i 2015. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis de telecomunicacions per a l’Ajuntament 

de Mataró i les empreses municipals Aigües de Mataró, Mataró Energia Sostenible 

SA (MESSA), Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), Gestió Integral de 

Trànsit (GINTRA), el TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM) i Mataró Audiovisual, en 

tres lots, de la següent manera: 

 
1. Lot 1, serveis de comunicació de veu en ubicació permanent, a favor de 

l’empresa “CABLEUROPA, SAU”, fins un import màxim de 199.487,27 

euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

2. Lot 2, serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, a favor de 

l’empresa “VODAFONE ESPAÑA, SA”, fins un import màxim de 

109.755,00 euros, IVA no inclòs pels dos anys de durada inicial del 

contracte. 

3. Lot 3, serveis de comunicació de dades i accés a internet, a favor de 

l’empresa “CABLEUROPA, SAU”, fins un import màxim de 96.979,20 

euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
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Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses adjudicatàries 

constitueixin a favor de l’Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de deu dies a 

comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord, els 

següents import en concepte de garantia definitiva: 

 
CABLEUROPA, SAU.  Lot 1: 9.974,36 euros 

    Lot 3: 4.848,96 euros 

VODAFONE ESPAÑA, SA. Lot 2: 5.487,75 euros 

 
advertint-los que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que han 

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.- Disposar a favor de l’empresa “CABLEUROPA, SAU” l’import de 296.466,47 

euros, més 62.257,96 euros, en concepte d’IVA, en total 358.724,43 euros, de la 

següent manera: 

 
Ajuntament de Mataró 

 
Any 2013. Lot 1:14.405,21 euros (relació D núm. 3346) 
       Lot 3: 10.319,73 euros (relació D núm. 3354 
Anys 2014 i 2015: Lot 1: 100.836,42 euros (relació ADPOS núm. 3348) 
         Lot 3: 72.238,09 euros (relació ADPOS núm. 3357) 
 
Mataró Audiovisual 

 
Anys 2013 a 2015 Lot 1: 3.997,84 euros 
          Lot 3: 1.306,80 euros 
 
Tecnocampus 

 
Anys 2013 a 2015 Lot 1: 89.160,30 euros 
         Lot 3: 3.920,40 euros 
 

PUMSA (inclou GINTRA) 

Anys 2013 a 2015 Lot 1: 24.293,96 euros 
         Lot 3: 19.166,40 euros 
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AMSA (inclou MESA) 

Anys 2013 a 2015 Lot 1: 8.685,89 euros 
         Lot 3: 10.393,42 euros 
 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “VODAFONE ESPAÑA, SA” l’import de 

109.755,00 euros, més 23.048,55 euros, en concepte d’IVA, en total 132.803,55 

euros, de la següent manera: 

 

Ajuntament de Mataró 

 
Any 2013:12.825,81 euros (relació D núm. 3358) 
Anys 2014 i 2015: 89.780,79 euros (relació ADPOS núm. 3359) 
 

Mataró Audiovisual 
 
Anys 2013 a 2015: 893,65 euros 
 

Tecnocampus 

 

Anys 2013 a 2015: 10.414,59 euros 

 

PUMSA (inclou GINTRA) 

 

Anys 2013 a 2015: 3.868,25 euros 

 

AMSA (inclou MESA) 

 

Anys 2013 a 2015: 15.020,44 euros 

 

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

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

d’entitats adherides que s’aprovin per als exercicis 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: Relació A/ núm. 3361 per import total de 21.678,10 € 

Any 2014: Relació APOS/ núm. 3362 per import total de 296.144,31 € 
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Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

Sorgits alguns dubtes sobre la proposta anterior, i després de debatre el tema, per 

unanimitat s’acorda deixar-ho sobre la taula. 

 

 

 

 

7 ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL TREBALLS DE FUSTERIA EN 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS, PARCS I JARDINS, PLATGES I VIA PÚBLICA. 

 

 

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 18 de març de 2013 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de treballs de 

fusteria en edificis municipals, escoles, zones enjardinades i platges, per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 37.768,59 euros, IVA no 

inclòs. 

 
En sessió ordinària de la Mesa de Contractació de data 12/09/2013, la secretària de 

la Mesa va exposar: 

 
- Que l’empresa licitadora Fuentes y Ariza, SA va ser requerit per subsanar la 

documentació administrativa, per la manca de certificats de treballs de fusteria, cosa 

que no va aportar dintre de termini, per la qual cosa proposa la seva exclusió. 

 
- Que estudiades les ofertes per la cap de la secció d’Obres i Serveis del Servei 

d’Espais Públics, es va detectar que el preu ofert per la mà d’obra per Transervi, SA 

estava per sota del Conveni de la industria de la fusta, per la qual cosa es va 

considerar que considerar que podia tractar-se d’una oferta amb valors anormals o 

desproporcionats, en funció del que disposa l’apartat 3 de l’art. 152 del TRLCSP. 
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Requerit el licitador perquè justifiqués la valoració de l’oferta, no ho ha fet dintre del 

termini concedit a l’efecte, per la qual cosa es proposa la seva exclusió. 

 
- Que d’acord amb l’informe de data 5 de juliol de 2013 emès per la cap de la secció 

d’Obres i Serveis del Servei d’Espais Públics, l’oferta presentada per l’empresa Núria 

Bassas i Solà s’ajusta als plecs de condicions que regulen la contractació. 

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

contractació a les partides 400101/920710/21200, 400101/321200/21200, 

400103/171130/21000, 400101/172110/21000, 400101/330110/21200, 

400101/342130/21200, 400101/332100/21200 i 400101/321160/21300 del 

pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i 

suficient per a l’exercici 2014. 

 
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.- Excloure de la licitació a l’empresa Fuentes y Ariza, SA per no haver 

acreditar suficient solvència tècnica. 

 
Segon.- Excloure de la licitació a l’empresa Transervi, SA per considerar que la seva 

oferta inclou valors desproporcionats, ja que ofereix uns preus de mà d’obra per sota 

del Conveni de la industria de la fusta, sense que hagi justificat la seva valoració en el 

termini concedit a l’efecte. 

 

Tercer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de treballs 

de fusteria en edificis municipals, escoles, zones enjardinades i platges, a favor de 

l’empresa “NÚRIA BASSAS I SOLÀ” d’acord amb les condicions i preus oferts en la 

seva proposició.  

 

Quart.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “NÚRIA BASSAS I 
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SOLÀ” constitueixi, a favor de l’Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de deu 

dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord, una 

fiança d’un import de 1.888,43 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. 

 

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 108,35 euros, 

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

 

Setè.- Disposar a favor de l’empresa “NÚRIA BASSAS I SOLÀ” l’import de 37.768,59 

euros, més 7.931,41 euros, en concepte d’IVA, amb càrrec a les partides 

400101/920710/21200, 400101/321200/21200, 400103/171130/21000, 

400101/172110/21000, 400101/330110/21200, 400101/342130/21200, 

400101/332100/21200 i 400101/321160/21300   , de la següent manera: 

 

Any 2013: 11.425,00 euros (Relació D núm. 3063) 

Any 2014: 34.275,00 euros (Relació. ADPOS núm. 2970) 

 

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

a les partides abans esmentades del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovi per a l’exercici 2014, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta 

contractació durant les expressades anualitats. 

 

Novè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de les 

mateixes partides: 

 

Any 2013: Relació A/ núm. 2965 per import de 15.234 € 

Any 2014: Relació APOS/ núm. 2969 per import de 19.041 € 
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Desè.- Notificar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la i el perfil del 

contractant. 

 

Onzè.- Una vegada signat el contracte, publicar la formalització en el BOP i en el 

perfil del contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

8 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOCS 

INFANTILS. 

 

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 2 d’abril de 2013 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de manteniment 

de les àrees de jocs infantils de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 48.373,92 euros, IVA no inclòs. 

 

La tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics, per mitjà d’informe 

de data 16 de juliol de 2013, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que 

depenen d’un judici de valor, i per informe de data 29 de juliol de 2013  ha valorat les 

ofertes econòmiques,  tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “HPC 

IBERICA, SA”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes. 

 

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

contractació a la partida 400103/171130/21000 del pressupost municipal per a 2013. 

Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient per a l’exercici 2014. 
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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 

manteniment de les àrees de jocs infantils de Mataró, a favor de l’empresa HPC 

IBERICA, SA, d’acord amb les condicions i preus oferts en la seva proposició.  

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “HPC IBERICA, SA” 

constitueixi, a favor de l’Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de deu dies a 

comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord, una fiança 

d’un import de 2.418,70 euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, 

exclòs l’IVA, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha 

retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador. 

 

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

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

corresponent contracte administratiu. 

 

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

des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 106.95 euros, 

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

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “HPC IBERICA, SA” l’import de 48.373,92 

euros, més 10.158,52 euros, en concepte d’IVA, amb càrrec a la partida 

400103/171130/21000, de la següent manera: 

 
Any 2013: 19.510,81 euros (op. AD núm. 58727) 

Any 2014: 39.021,63 euros (op. ADPOS núm. 58728) 

 

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 
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s’aprovi per a l’exercici 2014, 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. 58725 per import de 43.899,30 € 

Any 2014: operació APOS/ núm. 58726 per import de 14.633,14 € 

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

9 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DE 

LAMPISTERIA I ELECTRICITAT. 

 

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 2 d’ abril de 2013 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert del subministrament de 

materials de lampisteria i electricitat  per a realitzar els  treballs de manteniment dels 

equipaments municipals, parcs i jardins i instal·lacions a la via pública, per un import 

fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 35.702,47 euros, IVA no 

inclòs. 

 

La Cap de la Secció d’ Obres i Serveis, per mitjà d’informe de data 12 de juny de 

2013  ha valorat les ofertes econòmiques,  tot quedant classificada en primer lloc 

l’empresa “COMERCIAL ILURO, S.A.”. S’adjunta al present acord còpia de l’ informe. 
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Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a les partides 400101/920710/21200, 400101/321200/21200, 

400101/172110/21000, 400101/330110/21300, 400101/431110/21200, 

400101/920720/21200, 400101/342130/21300,  400101/321160/21300  i 

400101/322100/21200 del pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu 

que hi hagi crèdit adequat i suficient per a l’exercici 2014. 

 

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 subministrament 

de materials de lampisteria i electricitat  per a realitzar els  treballs de manteniment 

dels equipaments municipals, parcs i jardins i instal·lacions a la via pública , a favor 

de l’empresa “COMERCIAL ILURO, S.A.” d’acord amb les condicions i preus oferts 

en la seva proposició.  

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “COMERCIAL  ILURO, 

S.A.” constitueixi, a favor de l’Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de deu dies 

a comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord, una fiança 

d’un import de 1.785,12 euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, 

exclòs l’IVA, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha 

retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador. 

 

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

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

corresponent contracte administratiu. 

 

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

des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 112,90 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.  
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Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “COMERCIAL ILURO, SA” l’import de 

35.702,47 euros, més 7.497,53 euros, en concepte d’IVA, amb càrrec a les partides 

400101/920710/21200, 400101/321200/21200, 400101/172110/21000, 

400101/330110/21300, 400101/431110/21200, 400101/920720/21200, 

400101/342130/21300 , 400101/321160/21300 i 400101/322100/21200   , de la 

següent manera: 

 

Any 2013: 10.800,00 euros (Relació ADs núm. 3007) 

Any 2014: 32.400,00 euros (Relació. ADPOS núm. 3010) 

 

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

a les partides abans esmentades del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovi per a l’exercici 2014, 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: Relació A/ núm. 3006 per import de 25.198 € 

Any 2014: Relació APOS/ núm. 3009 per import de 18.002 € 

 

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 
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CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNICS/QUES DE PROTECCIÓ CIVIL, 

GRUP A2, PER CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Aquesta Corporació necessita crear una llista d’espera de tècnics/ques mitjans/es de 

protecció civil, grup A2, per cobrir contractacions de caràcter temporal o possibles 

substitucions. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de 

Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

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

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de 

30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 

locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats 

locals. 

 

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

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

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

i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que regularan, 
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juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el 

procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnics mitjans de protecció 

civil, grup A2. 

 

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

 

Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, 

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

 

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

exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de 

mitjans habituals de difusió, per a general coneixement. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

11 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNICS/QUES ESPECIALISTES DE 

SERVEIS PERSONALS, GRUP C1, PER CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Aquesta Corporació necessita crear una llista d’espera de tècnics/ques especialistes 

de programa, grup C1, per cobrir contractacions de caràcter temporal o possibles 

substitucions. 

 

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 
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accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de 

Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

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

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 6 i seg., 16 i seg. i 94 i seg., del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí i laboral 

temporal al servei de les entitats locals. 

 

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

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

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

i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 

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

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

Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques 

especialistes de programa, grup C1. 

 

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

 

Tercer.-  Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, 

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

 

Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i 
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exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de 

mitjans habituals de difusió, per a general coneixement. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

12 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE FESTES I TERRITORI PER 

CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

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

Secció de Festes i Territori adscrit a la Direcció de Cultura, de l’Àrea de Participació i 

Serveis a les Persones. 

 

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

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

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

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

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

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

regulin l’esmentat procés de provisió. 

 

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

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

amb proves, entre personal funcionari de carrera o laboral fix de l’Ajuntament de 

Mataró, que ocupin plaça del grup A1, i titulació corresponent a Llicenciatura de 

l’àmbit de les Ciències Socials i Humanitats, o enginyeria d’Organització Industrial. 
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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. 

 

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 del lloc de treball de Cap de Festes i Territori, adscrit a la Direcció de Cultura. 

 

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

 

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

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

de convocatòria en el portal corporatiu. 

 

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

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

coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

13 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE JOVENTUT, DONA I 

GENT GRAN ACTIVA PER CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS. 



 28 

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

presenta la proposta següent: 

 

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

Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa adscrit al Servei de Família, de l’Àrea de 

Participació i Serveis a les Persones. 

 

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

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

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

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

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

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

regulin l’esmentat procés de provisió. 

 

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

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

amb proves, entre personal funcionari de carrera o laboral fix de l’Ajuntament de 

Mataró, que ocupin plaça del grup A2, amb titulació corresponent a Diplomatures de 

l’àmbit de Ciències Socials o Humanitats. 

 

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

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

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

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

de 2011 a la Junta de Govern Local. 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 

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

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

provisió del lloc de treball de cap de la Secció de Joventut, Dona i Gent Gran Activa, 

adscrit al Servei de Família, de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones. 
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Segon.- Convocar el procés de provisió referit en el punt anterior. 

 

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

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

de convocatòria en el portal corporatiu. 

 

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

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

coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

14 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE PARTICIPACIÓ PER 

CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

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

Secció de Participació adscrit al Servei de Projectes Transversals, Participació i 

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

 

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

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

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

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

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

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

regulin l’esmentat procés de provisió. 
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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 o laboral fix de l’Ajuntament de 

Mataró, que ocupin plaça del grup A2, amb titulació corresponent a Diplomatures de 

l’àmbit de Ciències Socials o Humanitats. 

 

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

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

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

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

de 2011 a la Junta de Govern Local. 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

acords: 

 

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

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

provisió del lloc de treball de cap de la Secció de Participació, adscrit al Servei de 

Projectes Transversals, Participació i Convivència. 

 

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

 

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

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

de convocatòria en el portal corporatiu. 

 

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

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

coneixement. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Sostenibilitat- 

 

15 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PMU-09D 

“AVINGUDA ERNEST LLUCH – VALLDEIX DE MATARÓ”. 

 

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

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

 

“La societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), en la seva 

condició d’administració actuant, ha redactat i presentat per la seva aprovació el 

Projecte d’urbanització del sector PMU-09d “av. Ernest Lluch-Valldeix”. 

 

El  projecte d’urbanització es desenvolupa d’acord les determinacions de la  segona 

Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, àmbit “Iveco-Renfe-

Farinera-Veïnat de Valldeix”, aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament el 2 

de maig de 2013 i pendent d’aprovació definitiva. Aquesta modificació preveu el 

desenvolupament de l’antic sector d’Iveco–renfe  en tres Sectors de Millora Urbana: 

el PMU-09d Ernest Lluch /Veïnat de Valldeix,  el PMU-10 Isaac Peral -Renfe, i el 

PMU-11 Iveco - Renfe – Farinera.  

 

El primer sector previst per desenvolupar és el PMU-09d Ernest Lluch / Veïnat de 

Valldeix,  i en aquest sentit la modificació del Pla general esmentada incorpora 

l’ordenació detallada per tal d’agilitzar la seva tramitació. 

 

El Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana (PMU-09d) "Ernest 

Lluch/Valldeix", redactat i presentat per PUMSA, es va aprovar inicialment per decret 

d’alcaldia núm. 5099/2013 de 19 de juliol, i supeditada a l’aprovació prèvia o 

simultània de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, àmbit 

"Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix" i el corresponent projecte d’urbanització. 

 

L’objecte del projecte d’urbanització és la definició a nivell constructiu i la valoració de 

les obres d’urbanització del sectors d’acord amb les determinacions del planejament, 

amb un pressupost d’execució de contracta sense IVA, de 2.965.230 € euros.  
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El projecte ha estat informat favorablement amb prescripcions pel Servei 

d’Urbanisme, Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions; pel Servei de 

Mobilitat; pel Servei d’Espais Públics, i per Aigües de Mataró, SA. 

 

S’incorporen els corresponents plànols de les xarxes existents de les companyies 

subministradores dels serveis: AMSA (aigua potable i clavegueram), Telefónica 

(telecomunicacions), Endesa (electricitat), Gas Natural (gas) i Ajuntament de Mataró ( 

enllumenat públic, senyalització i semaforització). 

 

El projecte d’urbanització també incorpora, de conformitat amb les prescripcions 

d’ADIF en la tramitació del planejament, l’Estudi d’Impacte Acústic del ferrocarril  en 

el qual no es preveu que sigui necessari prendre mesures correctores. 

 

Vistos els informes tècnics i jurídic; i els articles 58.4, 72 89.6 i 119.2 del Decret 

Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, proposo a la 

Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 

de 14 de juny de 2011 adopti, si s’escau, els següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sector PMU-09d “av. 

Ernest Lluch-Valldeix”, redactat i presentat per PUMSA, supeditada a l’aprovació 

prèvia o simultània de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal, 

àmbit "Iveco-Renfe-Farinera-Veïnat de Valldeix", i amb les següent prescripcions: 

 

1. Referent al document, cal adjuntar com annex la part de les obres de canalització 

del torrent de Can Soler a l’àmbit de Valldeix que, d’acord al planejament, aniran 

a càrrec de l’administració i que s’executaran de manera conjunta amb el 

desenvolupament dels polígons d’actuació urbanística de la urbanització de Can 

marquès que limiten amb el torrent 

2. Referent a les telecomunicacions, cal que els tubs assignats d’infraestructura a 

Telefònica i a l’Ajuntament, siguin de diferent color, a fi que siguin fàcilment 

identificables donada la complexitat que suposa l’existència de trams amb 

diferents dimensionaments de la infraestructura, i per tant el nombre variable de 

tubs, visibles en cada arqueta. 

3. Referent a la mobilitat, en el plànol 32 de la planta de semaforització s’ha de fixar 
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l’emplaçament del quadre de regulació semafòrica i senyalitzar la canalització de 

fibra òptica existent a l’av. Maresme. 

4. Referent al sanejament i aigua potable, cal incorporar les condicions indicades en 

l’informe d’Aigües de Mataró, SA. 

5. Referent a la secció de vials, cal ajustar-se a les mides dels carrils proposats pel 

Servei d’Espais Públics 

6. Referent a l’enllumenat públic, cal revisar el disseny d’enllumenat en relació a la 

coexistència amb l’arbrat per evitar punts foscos. 

 

Segon.- Iniciar un període d'informació pública d'un mes mitjançant publicació 

d'edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un 

dels diaris de més divulgació a Catalunya. 

 

Tercer.- Demanar informe als organismes públics escaients, i concedir el termini d’un 

mes a les empreses de subministrament de serveis afectades perquè en es 

pronunciïn sobre el projectes. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a les persones interessades en el projecte, a PUMSA 

(amb còpia dels informes municipals emesos) i als serveis municipals afectats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

-Via pública- 

 

16 ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT 

CONTRA RESOLUCIÓ SANCIONADORA PER INFRACCIONS GREUS 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: 
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“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 

 

PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l'Ajuntament un recurs 

de reposició interposat per O.J. , contra la resolució sancionadora de la Junta de 

Govern Local de data 29 d’abril de 2013, per infracció en matèria de gossos 

perillosos. 

 

SEGON.- Atès que l'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, 

essent, per tant, susceptible de ser recorreguda 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. 

 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS: 

 

Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada 

entenem el següent: 

 

El senyor J. al·lega que quan va comprar el gos portava el microxip posat i que no el 

varen informar en relació als requisits necessaris per aquesta mena de gossos. 

 

Al seu escrit ens adjunta la documentació del gos, a la qual es pot comprovar que el 

gos tenia microxip el dia dels fets, i que ha presentat la sol·licitud per a la conducció 

de gossos potencialment perillosos. 

 

També manifesta que en aquest moments no té recursos per a fer front a les 

sancions imposades, i per això sol·licita que els hi traiem. 

 

En data 20 de juny de 2013 el Servei de Salut ens ha informat que al senyor J. li han 

concedit la llicència de gos perillós, i que per tant, ha regularitzat la seva situació. 
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CONCLUSIÓ: 

 

Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix estimar parcialment el recurs 

de reposició interposat pel senyor J. contra la resolució sancionadora de la Junta de 

Govern Local, reduint l’import de la sanció per infracció molt greu a l'article 13.1.b) de 

la Ley 50/1999, de 23 de diciembre a  1.202, 025 €  i anul·lant la liquidació de 600 €, 

per una infracció greu a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 

 

 

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 atorga 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 per Resolució 

de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció de 

l’acord següent: 

 

Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat pel senyor O. J. , pels 

motius recollits en la part expositiva del present acord. 

 

Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l'ORGTals efectes escaients.” 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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17 DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA LA 

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.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l'Ajuntament un recurs 

de reposició interposat per L.S.N., en data 19 d’abril de 2013, contra la resolució 

sancionadora de la Junta de Govern Local de data 18 de març de 2013, per infracció 

en matèria de gossos perillosos. 

 

SEGON.- Atès que l'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, 

essent, per tant, susceptible de ser recorreguda 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. 

 

 

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS: 

Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada 

entenem el següent: 

 

El senyor S. manifesta que estava treballant a les terres de la Finca de Can Lluch, 

situada a les Cinc Sènies, quan un veí el va advertir que el seu gos s’havia escapat i 

que havia anat cap a la Ronda Cervantes, que de seguida el va anar a buscar, i que 

no passejava deslligat per la via pública. 
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També al·lega que el seu gos no és de raça perillosa, que no és un Pit-Bull, que és 

una barreja de races, i que ho pot demostrar amb la seva documentació, la qual 

manifesta que adjunta.  I que per tant, no està d’acord amb el que s’explica a la 

denuncia. 

 

De l’escrit de recurs presentat no es desprèn que l’interessat hi adjunti la 

documentació que acrediti que el seu gos no és de raça potencialment perillosa. 

 

Així mateix, l’esmentat recurs no es fonamenta en motius de nul·litat o anul·labilitat. 

 

En aquest sentit, estableix l'article 107.1 de la L30/92: "Contra las resoluciones y los 

actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del 

asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen 

indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, podrán 

interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, 

que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en 

los artículos 62 y 63 de esta Ley. 

 

La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para 

su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento." 

 

Tanmateix, disposa l'article 112.1 de la L30/92 que: "No se tendrán en cuenta en la 

resolución de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando 

habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho." 

 

 

CONCLUSIÓ: 

 
Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix desestimar el recurs de 

reposició interposat pel senyor L.S.N. contra la resolució sancionadora. 

 

COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
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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 atorga 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 per Resolució 

de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció de 

l’acord següent: 

 

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per L.S.N., pels motius recollits 

en la part expositiva del present acord. 

 

Segon.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l'ORGTals efectes escaients.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

18 DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE DATA 10 

DE MAIG DE 2013, DICTADA  PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 10 

DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 11/2011, CONTRA L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 

DATA 7 DE JUNY DE 2010. 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 
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“En data 4 d’octubre de 2010, la Junta de Govern Local acorda desestimar el recurs 

de reposició interposat per J.E.A. contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 

7 de juny de 2010, per infracció en matèria de gossos potencialment perillosos en 

l’expedient administratiu 11/2011. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 11/11 pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 10 de Barcelona. 

 

En data 10 de maig de 2013, practicades les actuacions processals procedents, i 

celebrada vista oral el 5 de febrer de 2013, es dictà sentència número 149/2013 que 

resol: “Que se estima el recurso contencioso administrativo, no se hace expresa 

imposición de costas. Se anula la resolución del Ayuntamiento de Mataró de fecha 4 

de octubre de 2010.” 

 

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 compliment al contingut de la sentència de data 10 de maig de 2013, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs 

contenciós administratiu 11/2011 contra l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 

de juny de 2010. 

 

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. (7). 
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19 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 214/2013, DE 27 DE JUNY DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 17 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 483/2011-M2 CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER 

DECRET NÚM. 3187/2011, DE DATA 5 DE MAIG DEL CONSELLER DELEGAT DE 

VIA PÚBLICA. 

 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 5 de maig de 2011, per Decret núm. 3187/2011, el Conseller Delegat de Via 

Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor F.P.M. 

contra una sanció imposada per infracció en matèria de trànsit en l’expedient núm. 

PE00877682. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 483/2011-M2 pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona. 

 

En data 27 de juny de 2013 , practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 14 de juny de 2013, es dictà sentència núm. 214/2013 

resolent-se “Desestimo el recurs presentat per F.P.M. contra la resolució de 

31/05/2011 que desestima el recurs interposat contra la resolució de 10/01/2011 que 

imposa una sanció de tràfic i confirmo la resolució objecte de recurs. Amb imposició 

de costes a F.P.M., que es fixen en un total de 300 € IVA inclós.” 

 

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 
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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. 214/2013, de 

27 de juny de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en 

relació al recurs contenciós administratiu 483/2011-M2 contra la resolució formulada 

per Decret núm. 3187/2011, de data 5 de maig 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. (7). 

 

 

 

 

20 DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 24 

D’ABRIL DE 2012, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE 

BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 405/11-

3 CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 3181/2011, DE 4 

DE MAIG, DEL CONSELLER DELEGAT DE VIA PÚBLICA. 

 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 4 de maig de 2011, per Decret núm. 3181/2011, el Conseller Delegat de Via 

Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat per la senyora 

S.L.M., en relació a l’expedient P100225041, en matèria d’infracció a la normativa de 

trànsit. 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 405/11-3 pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 1 de Barcelona. 
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En data 24 d’abril de 2013, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 16/04/2013, es dictà sentència núm. 88/2013 que resol: “Que 

debo estimar y estimo el presente recurso contencioso administrativo y en 

consecuencia anular la reolución impugnada. Se condena en costas a la parte 

demandada.” 

 

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 compliment al contingut de la sentència de 24 d’abril de 2012, dictada 

pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 

administratiu 405/11-3 contra la resolució formulada per Decret núm. 3181/2011, de 4 

de maig, 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. (7). 

 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

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

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

 


