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ACTA NÚM. 3/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 18 DE FEBRER DEL  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el divuit de febrer 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           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 

             S’incorpora a la sessió en el punt núm.6 de l’ordre del dia 

Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

             S’incorpora a la sessió en el punt núm. 6 de l’ordre del dia 

En Ramon Reixach i Puig   Regidor 
 
 

 

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

 

 

Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, 3ra. Tinent 

d’Alcalde 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  4 de febrer del 
2013 

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Adjudicació Lot 2 (Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró), del servei de 

suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització 
interna de la gestió econòmic financera de la societat municipal Aigües de Mataró, SA 
i del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró. 

4 Acceptar la renúncia a la licitació del contracte del servei d’atenció personalitzada 
d’informació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor. 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
5  Convocatòria i aprovació de bases específiques per al procés de provisió definitiva del 

lloc de treball de cap del Servei de Comunicació. 

6 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 16 en el 

recurs 433/2011 interposat per AMR 

7 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 6 en el 

recurs 154/2011 interposat per JGI (i altres). 
8 Donar compte de la Sentència dictada pel TSJC en el recurs de suplicació interposat 

per l'Ajuntament sobre l'aplicació de l'1% al personal laboral per l'exercici 2009, i 
donar compte de la Sentència dictada pel TSJC en el recurs d'apel·lació interposat per 
l'Ajuntament sobre l'aplicació de l'1% al personal funcionari per l'exercici 2009, 
recaigudes en els procediments judicials instats per la secció sindical CCOO. 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 -Equipaments Municipals- 

9 Acceptació de l’ajut atorgat per la Generalitat de Catalunya, dins del programa  PUOSC  
2008-2012, anualitat  2012, per l’actuació anomenada Urbanització dels entorns de la 
biblioteca Antoni Comas, a l’antic escorxador 

 -Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge- 

10 Donar compte de la sentencia del Tribunal Suprem de 28/12/12, que desestima el 
recurs de Cassació interposat contra la sentència del TSJC en relació al PDUSC (Pla 
Director Urbanístic del Sistema Costaner). 

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

11 Ordre de retirada de pèrgola de fusta en terrat, al c. Tetuan, 62, 3r 2a. 
12 Ordre de retirada de rètol i suspensió provisional tendal, a l’av. Maresme, 341 bxs. 
13 Ordre de retirada d’aparell d’aire condicionat al c. Pasadena, 13, 1r 2a.   

 -Via Pública-  

14 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 

 

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

del Dia. 
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  4 de febrer del 

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 de Compres i Contractacions- 

 

3 ADJUDICACIÓ LOT 2 (CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE 

MATARÓ), DEL SERVEI DE SUPORT A L’ÒRGAN INTERVENTOR, EN EL 

COMPLIMENT DE LES FUNCIONS DE CONTROL I FISCALITZACIÓ INTERNA DE 

LA GESTIÓ ECONÒMIC FINANCERA DE LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE 

MATARÓ, SA I DEL CONSORCI MUSEU D’ART CONTEMPORANI DE 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 5 de novembre de 2012  es va 

adjudicar la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment 

de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de la 

societat municipal Aigües de Mataró, SA i del Consorci Museu d’Art Contemporani de 

Mataró, a favor de l’empresa “Faura Casas Auditors Consultors”, pel que fa el lot 

núm. 1, per un import de fins a 33.000,00 euros; i a favor de l’empresa “Horwath PLM 

Auditores, S.L.P”, el lot núm. 2, per un import de 2.000 euros IVA no inclòs. 
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Pel que fa al Lot 2, l’adjudicació venia condicionada al fet que Horwath PLM 

Auditores, SLP constituís una garantia definitiva per import de 100,00 euros, i aportés 

certificats d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i de la Seguretat 

Social, 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’entendria que ha retirat la 

seva oferta i es procediria a adjudicar al següent licitador. 

  

Transcorregut el termini legal, Horwath PLM Auditores, S.L.P no va dipositar la 

corresponent garantia, per la qual cosa l’Ajuntament es va posar en contacte amb el 

licitador classificat en segon lloc, Auren Auditors BCN, SA, el qual ha manifestat que 

renuncia a l’adjudicació. 

 

El licitador classificat en tercer lloc Faura-Casas Auditors-Consultors, SL, ha 

manifestat la seva disposició a executar el lot 2 del contracte. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient a la partida CMAC 333110/22703/623 del 

pressupost del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró aprovat per a la 

present anualitat per fer front a les despeses derivades de la present contractació. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 202, 151 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 del Lot 2 del servei de suport a l’òrgan interventor, 

en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió 

econòmico-financera de la societat municipal Aigües de Mataró, SA i del Consorci 

Museu d’Art Contemporani de Mataró, a favor de l’empresa “Faura Casas Auditors 

Consultors, SL” per un import de fins a 2.300,00 euros, més 483,00 euros en 

concepte d’IVA, en total 2.783,00 euros. 
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Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària 

constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una garantia d’un import de 115 euros, 

corresponent al 5% de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA , en base al que disposa 

l’art. 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 

adventint-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.- Requerir l’adjudicatari 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 8,28 euros, que 

correspon a l’import de publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 
Quart.- Autoritzar i disposar a favor de Faura Casas Auditors Consultors, SL l’import 

de 2.783,00 euros a càrrec de la partida CMAC 333110/22703/623 del pressupost del 

Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró aprovat pel present exercici. 

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

contractant, de conformitat amb allò que disposa l’art 138.1 de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de contractes del sector públic.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

4 ACCEPTAR LA RENÚNCIA A LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DEL 

SERVEI D’ATENCIÓ PERSONALITZADA D’INFORMACIÓ A L’OFICINA 

MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 02/07/2012 s’acordà iniciar 

l’expedient de contractació del servei d’atenció personalitzada d’informació a l’Oficina 
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Municipal d’Informació al Consumidor de Mataró, per un import fixat com a màxim per 

a l’adjudicació del contracte de fins a 33.177,92 euros, IVA no inclòs. 

 

Mitjançant informe de data 13/11/2012, el cap del Servei de Família comunica que 

ateses les mesures de contenció de la despesa de cara al pressupost del l’exercici 

2013, s’ha de replantejar el servei i si escau, estudiar-ne la seva continuïtat amb 

altres recursos, per la qual cosa sol·licita s’aturi la tramitació de l’expedient 

 

L’article 155 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 regula els requisits, aplicació i 

efectes de la renúncia al contracte per part de l’Administració. 

 

Consta informe de data 05/02/2013 de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 

Contractacions, relatiu a la legalitat d’acordar la renúncia sol·licitada. 

 

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: 

 

Únic.- Renunciar a la subscripció del contracte del servei d’atenció personalitzada 

d’informació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor, ja que ateses les 

mesures de contenció de la despesa de cara al pressupost del l’exercici 2013, cal 

replantejar el servei i si escau, estudiar-ne la seva continuïtat amb altres recursos.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

5  CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER AL 
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PROCÉS DE PROVISIÓ DEFINITIVA DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DEL 

SERVEI DE COMUNICACIÓ. 

 

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 del 

Servei de Comunicació, de Relacions Institucionals, pel procediment de lliure 

designació, entre personal funcionari de carrera de l’Escala d’Administració Especial, 

amb plaça del grup A1 amb titulació corresponent llicenciatura de l'àrea de Ciències 

de la Informació o de la Comunicació, d'acord amb la Relació de Llocs de Treball 

aprovada en la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 4 de gener de 2012. 

 

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 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, amb el 

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

convocatòria en una fitxa específica 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 es realitza mitjançant el procediment de lliure designació per Decret d’Alcaldia, 

en el què es nomena, entre les persones admeses, aquella que es considera que 

reuneix els requisits més adients pel lloc de treball a cobrir, d’acord a l’establert en les 

base generals. 

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

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar la fitxa de convocatòria annexa que regularà, juntament amb les 

bases generals ja aprovades, el procés per a la provisió definitiva del lloc de treball de 

cap del Servei de Comunicació, de Relacions Institucionals, pel procediment de lliure 

designació. 

 

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. (5). 

 

 

 

Després de la votació del punt anterior s’incorporen a la sessió el senyor Joaquim 

Fernández i Oller, 1r Tinent d’alcalde i la senyora Olga Ortiz i Moreno, regidora. 

 

 

6 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 16 EN EL RECURS 433/2011 INTERPOSAT 

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

presenta la proposta següent: 

 

“El Sr. A.M.R., agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, va presentar 

recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona 

contra el Decret 3776/2011, de 26 de maig, d’aquest Ajuntament que desestima el 

recurs de reposició interposat contra el Decret 1083/2011, d’11 de febrer, pel qual es 

resol el procediment disciplinari incoat contra ell i s’imposa la sanció de suspensió de 

funcions, amb pèrdua de retribucions, durant un període de dos mesos, per haver 

comès en qualitat d’autor, una infracció greu recollida en l’article 49.b) de la Llei 

16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, que tipifica com a falta 

greu, “les faltes de respecte o consideració greus i manifestes envers els superiors, 

els companys, els subordinats o els ciutadans”, essent en aquest cas la falta envers a 

un superior per haver causat de manera intencionada uns danys al vehicle particular 

propietat del seu superior jeràrquic.  

 

L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 433/2011, assenyalant-se la data de judici 

el dia 19 de setembre de 2012. 

 

Vist que en data 1 d’octubre de 2012, el Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de 

Barcelona ha dictat Sentència per la qual resol desestimar el recurs presentat pel Sr. 

A.M.R contra l’Ajuntament de Mataró, per ser la resolució administrativa objecte de 

recurs conforme a dret, sense fer especial pronunciament sobre les costes 

processals.  

 

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

següent ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentada de la Sentència de data 1 d’octubre de 2012, 

dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 433/11 (procediment abreujat), 
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seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, per la qual 

resol desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor A.M.R. 

contra aquest Ajuntament i, per tant, es declara conforme a dret la resolució municipal 

impugnada.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

7 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 EN EL RECURS 154/2011 INTERPOSAT 

PER JGI (I ALTRES). 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Els Srs. J.G.I., A.M.M., C.M.V. i D.S.B. , agents de la Policia Local de l’Ajuntament de 

Mataró, varen presentar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 

administratiu de Barcelona contra el Decret 532/2011, de 20 de gener, d’aquest 

Ajuntament pel qual es desestimaven els recursos de reposició interposats pels 

esmentats agents contra el Decret 8670/2010, de 27 d’octubre, que desestimà les 

sol·licituds referents a que se’ls abonés el complement de destí 19 d’acord amb el Pla 

de desenvolupament de carrera professional per agents i caporals de la policia local.  

 

L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 154/2011, assenyalant-se la data de judici 

el dia 17 de gener de 2013. 

 

El Pla de desenvolupament per agents i caporals de la policia local estableix en el 

seu acord vuitè, que:  

“(...) Els agents de nou ingrés inclosos a l’acord tercer, punt 2, una vegada superat el 



 11 

curs bàsic, percebran el nivell 17 i un cop acabada i superada la formació del Pla 

se’ls aplicarà el canvi fins el nivell 19. (...)”.  

 

Posteriorment, per acord plenari de 4 de desembre de 2008 es va modificar 

l’esmentat acord vuitè, en els termes següents:  

 

“Modificar l’apartat vuitè, paràgraf segon, del pla de desenvolupament per agents i 

caporals de la policia local, establint que per agents de nou ingrés, se’ls aplicarà el 

canvi de complement de destinació en el moment que s’acompleixin 14 mesos, més 

una possible pròrroga de 6 mesos, a partir de la finalització del curs bàsic de l’Institut 

de Seguretat Pública de Catalunya, encara que no se’ls hagi aplicat la formació 

establerta en aquest pla”.  

 

Vist que en data 23 de gener de 2013, el Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de 

Barcelona ha dictat la Sentència núm. 35/13 per la qual resol estimar el recurs 

presentat pels Srs. J.G.I., A.M.M., C.M.V. i D.S.B. contra l’Ajuntament de Mataró, i 

reconèixer el dret dels recurrents a percebre el nivell 19 de complement de destí a 

partir que cada recurrent va complir 14 mesos més una pròrroga de 6 mesos, des de 

la finalització, per a cadascun d’ells, del curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de 

Catalunya, sense imposició de les costes processals. La qual cosa comporta, tal i com 

s’especifica a la sentència, que el referit complement s’ha de satisfer a partir de que 

els recurrents s’haguessin incorporat a l’Ajuntament de Mataró. 

 

Vist que la Sentència núm. 35/2013, de 23 de gener, és ferma, ja que no hi cap 

interposar recurs d’apel·lació.   

 

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

següent ACORD: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 35/13, de data 23 de gener 

de 2013, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 154/11 (procediment 

abreujat), seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de Barcelona, per 
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la qual resol estimar el recurs contenciós administratiu interposat pels senyors J.G.I., 

A.M.M., C.M.V. i D.S.B., contra aquest Ajuntament i reconèixer el dret dels recurrents 

a percebre el nivell 19 de complement de destí a partir que cada recurrent va complir 

els 14 mesos més una pròrroga de 6 mesos, des de la finalització, per a cadascun 

d’ells, del curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Sense imposició 

de les costes processals.  

 

Segon.- Executar en els seus propis termes la referida sentència. 

 

Tercer.- Notificar aquests acords al Jutjat contenciós administratiu núm. 6 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

8 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TSJC EN EL 

RECURS DE SUPLICACIÓ INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT SOBRE 

L'APLICACIÓ DE L'1% AL PERSONAL LABORAL PER L'EXERCICI 2009, I 

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TSJC EN EL RECURS 

D'APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER L'AJUNTAMENT SOBRE L'APLICACIÓ DE 

L'1% AL PERSONAL FUNCIONARI PER L'EXERCICI 2009, RECAIGUDES EN ELS 

PROCEDIMENTS JUDICIALS INSTATS PER LA SECCIÓ SINDICAL CCOO. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“I.- La secció sindical CCOO a l’Ajuntament de Mataró presentà demanda davant els 

Jutjats Socials de Mataró de reclamació de conflicte col·lectiu entenent que 

l’Ajuntament de Mataró no havia aplicat l’increment de la massa salarial del personal 

laboral per a l’exercici 2009 en un 1%, segons establia l’Acord de 25/06/2006 adoptat 
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en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas i segons han 

vingut disposant a les lleis de pressupostàries de 2007, 2008 i 2009. 

 
L’esmentada demanda es tramità pel Jutjat Social número 2 de Mataró, pel 

procediment col·lectiu 85/2010, assenyalant-se la data pel judici el dia 22 d’abril de 

2010. 

 
En data 30 de juny de 2010, es dictà sentència número 280/2010 estimatòria de la 

demanda interposada i declarant no ajustada a dret la pràctica de l’Ajuntament, 

consistent en no incrementar en l’exercici 2009 la massa salarial del personal 

laboral en un 1% i condemnant a l’entitat demandada a estar i passar per aquesta 

declaració.  

 

Contra l’esmentada sentència, l’Ajuntament va interposar recurs de suplicació 

davant la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En data 14 de 

març de 2011 dictà sentència número 1833/2011, fallant estimar el recurs de 

suplicació formulat per l’Ajuntament de Mataró i, en conseqüència, revocant la 

sentència dictada pel Jutjat Social núm. 2 de Mataró, de 30 de juny de 2010, en el 

procediment 85/2010. 

  
La sentència 1833/2011, de 14 de març de 2011, dictada per la Sala de lo Social del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és ferma. 

 

II.- La secció sindical CCOO a l’Ajuntament de Mataró presentà demanda davant el 

Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona contra la resolució de 9 de novembre 

de 2009 per la qual es va acordar desestimar la petició formulada per la Delegada 

LOLS de la secció sindical de CCOO sobre el pagament de l’increment de l’1% 

corresponent a l’any 2009 i la seva distribució en la corresponent mesa de 

negociació col·lectiva.  

 
L’esmentada demanda es tramità davant el Jutjtat contenciós administratiu núm. 1 

de Barcelona, pel procediment abreujat 598/2009.  

En data 6 de maig de 2011, es dictà sentència número 109/2011 estimatòria de la 

demanda interposada i, en conseqüència, anul·lant l’actuació administrativa 

recorreguda i reconeixent el dret de l’entitat recorrent a que per la corporació local 
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demandada es procedís a efectuar l’increment de l’1% de la massa salarial per 

l’exercici 2009 al personal funcionari municipal, condemnant a l’Administració 

municipal demandada a estar i passar pels efectes i conseqüències legals inherents 

a les anteriors declaracions. Sense fer un especial pronunciament d’imposició de 

costes.  

 

Contra l’esmentada sentència, l’Ajuntament va interposar recurs d’apel·lació davant 

la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

En data 30 de novembre de 2012, notificada a l’Ajuntament en data 17 de desembre 

de 2012, dictà sentència número 1323/2012, fallant desestimar el recurs d’apel·lació 

formulat per l’Ajuntament de Mataró i, en conseqüència, confirmant la dictada pel 

Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Barcelona, imposant les costes causades 

a  la part recurrent en un import màxim de cinc-cents euros.  

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

següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència número 1833/2011, de 14 de 

març de 2011, que falla estimar el recurs de suplicació formulat per l’Ajuntament de 

Mataró i, en conseqüència, revoca la sentència dictada pel Jutjat Social núm. 2 de 

Mataró, de 30 de juny de 2010, en el procediment conflicte col·lectiu 85/2010, 

interposat per la secció sindical CCOO a l’Ajuntament de Mataró contra l’Ajuntament 

de Mataró per què aquest no havia aplicat l’increment de la massa salarial del 

personal laboral per a l’exercici 2009 en un 1%, segons establia l’Acord de 

25/06/2006 adoptat en la Mesa General de Negociación de las Administraciones 

Públicas i segons han vingut disposant a les lleis pressupostàries de 2007, 2008 i 

2009 . 

 

Segon.- Donar-se per assabentada de la sentència número 1323/2012, de 30 de 

novembre de 2012, que falla desestimar el recurs d’apel·lació formulat per 

l’Ajuntament de Mataró i, en conseqüència, confirmant la dictada pel Jutjat contenciós 

administratiu núm. 1 de Barcelona, imposant les costes causades a la part recurrent 
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en un import màxim de cinc-cents euros. L’esmentada sentència va estimar la 

demanda interposada per CCOO i, en conseqüència, va anul·lar l’actuació 

administrativa recorreguda, reconeixent el dret de l’entitat recorrent a que per la 

corporació local demandada es procedís a efectuar l’increment de l’1% de la massa 

salarial per l’exercici 2009 al personal funcionari municipal, condemnant a 

l’Administració municipal demandada a estar i passar pels efectes i conseqüències 

legals inherents a les anteriors declaracions.  

 

Tercer.-  Executar en els seus propis termes la sentència núm. 1323/2012, de 30 de 

novembre de 2012, dictada per la Secció quarta de la sala contenciosa administrativa 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que confirma la sentència número 

109/2011, de 6 de maig de 2011, del Jutjat contenciós administratiu núm .1 de 

Barcelona (recurs 598/2009). 

 

Quart.- Notificar aquests acords al Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de 

Barcelona (Recurs 598/2009) i comunicar al Servei de Gestió Econòmica de 

l’Ajuntament de Mataró.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

-Equipaments Municipals- 

 

9 ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ATORGAT PER LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA, DINS DEL PROGRAMA  PUOSC  2008-2012, ANUALITAT  2012, PER 

L’ACTUACIÓ ANOMENADA URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE LA BIBLIOTECA 

ANTONI COMAS, A L’ANTIC ESCORXADOR 
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La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 15 de gener de 2013, amb numero de registre de sortida 0001S/341/2013, 

el Departament de Governació i Administracions Públiques, Serveis Territorials a 

Barcelona, de la Generalitat de Catalunya,  ha demanat a l’Ajuntament de Mataró 

que, als efectes de completar l’expedient i possibilitat el tràmit de l’aprovació de la 

subvenció proposada per l’actuació següent: 

 

Títol: Urbanització dels entorns de la biblioteca 

Núm. d’obra: 2012/1212 

 

complimenti el Model 1-2 , previst en el modelatge administratiu de l’esmentat 

programa. 

 

Vistes les bases d’execució del PUOSC 2008-2012 que regulen el procediment a 

observar per a percebre les ajudes atorgades. 

 

La regidora Delegada  d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública,  en virtut de 

les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per resolució de 

l'Alcaldia de data 18 d’octubre de 2011, proposa l'adopció dels següents ACORDS  

 

Primer.- Acceptar l’ ajuda per un import de 189.051,38 €  atorgada pel Departament 

de Governació i Administracions Públiques, Serveis Territorials a Barcelona, de la 

Generalitat de Catalunya, per finançar l’actuació : 

 

Actuació núm. 2012/1212 

Títol: Projecte d’urbanització dels entorns  de la biblioteca Antoni Comas, a l’antic 

escorxador. 

 

Programa:  Pla Únic d’Obres i Serveis  de Catalunya 2008-2012, anualitat 2012.  

Així com acceptar la normativa aprovada per a desenvolupar el Pla i complimentar el 

modelatge administratiu aprovat a l’efecte. 
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Segon.- Considerar garantida la capacitat de gestió administrativa i tècnica d’aquesta  

Corporació perquè l’obra s’executi amb normalitat i designar  a les persones 

següents: 

 

D.P.P. ,  arquitecta  municipal  

P.C., arquitecte  tècnic municipal 

 

com a responsables de l’execució  de l’obra. 

 

Tercer.- Solucionar, a càrrec exclusiu d’aquesta corporació, qualsevol incidència que 

sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 

 

Quart.- Sotmetre a la tramitació reglamentària els projectes tècnics o la 

documentació corresponent a aquestes actuacions, així com les respectives 

contractacions administratives que es realitzin. 

 

Cinquè.- Manifestar que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys i dels 

serveis, així com també de les autoritzacions i concessions administratives 

necessàries per a l’inici i execució de les actuacions, així com la seva posada en 

servei. 

 

Sisè.- Indicar que, de conformitat amb l’informe d’Intervenció de Fons, en les partides 

pressupostàries especifica a continuació hi ha consignació suficient per atendre el 

finançament d’aquesta  actuacions: 

 

Dades de la partida pressupostària  

Numero   Any de pressupost  

 

40030092471L  2012 

 

Setè.- Comunicar els anteriors acords al Departament de Governació i 

Administracions Públiques, Serveis Territorials a Barcelona, de la Generalitat de 

Catalunya, adjuntant  el Model 1-2 degudament complimentat. 
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Vuitè. - Facultar a la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via 

Publica  per a signar la documentació que sigui necessària per al desenvolupament i 

execució del Pla.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

-Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge- 

 
10 DONAR COMPTE DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREM DE 

28/12/12, QUE DESESTIMA EL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT CONTRA 

LA SENTÈNCIA DEL TSJC EN RELACIÓ AL PDUSC (PLA DIRECTOR 

URBANÍSTIC DEL SISTEMA COSTANER). 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“El Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Quinta, ha dictat 

Sentència el 28 de desembre de 2012, que desestima el recurs de cassació núm. 

2765/2009, interposat per Costa de Levante, SA, contra la sentència de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 12 de 

març de 2009, en recurs contenciós administratiu núm. 420/2005, que estimava el 

recurs en quant a la admissibilitat del recurs de reposició i el desestimava un cop entrat 

al fons de l’assumpte, interposat contra la resolució aprovatòria del Pla Director 

Urbanístic del Sistema Costaner, de 25 de maig de 2005. També condemna a la part 

recurrent al pagament de costes amb un màxim de 2.000 euros per cadascuna de les 

parts recorregudes. 

La societat recurrent sol·licitava l’anul·lació del Pla Director Urbanístic del Sistema 

Costaner en quant a la classificació i qualificació del sector Riera de Mata. Pretenia 

mantenir la classificació de sòl urbanitzable no programat del Pla general d’ordenació 
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urbana de Mataró i subsidiàriament la classificació com sòl no urbanitzable costaner, 

subcategoria C-3, enlloc de la subcategoria C-1. 

 

La Sentència considera correcta la valoració de la prova en primera instància, i per tant 

la subcategoria C-1 dels terrenys, que compleixen els objectius del Pla consistent en 

preservat els espais costaners de la seva transformació urbanística i desenvolupament 

urbà, per a garantir el desenvolupament urbanístic sostenible del territori del pla i del 

sistema costaner en el seu conjunt. Ni detecta cap discriminació en aquesta qualificació, 

tots els terrenys en una franja costanera de 500 m, entre els municipis de Mataró i Sant 

Andreu de Llavaneres, estan qualificats amb la subcategoria C-1. 

 

Exposa que és lògica i coherent la classificació o qualificació que garanteix la connexió 

biològica del litoral –entre els municipis de Mataró i Sant Andreu de Llavaneres–amb els 

terrenys interiors del PEIN integrats en la Serra del Montnegre i El Corredor, evitant la 

formació de barreres per ocupació urbana entre ambdós municipis i, d’aquesta forma, 

protegir els valors paisatgístics i ambientals així com els agrícoles adjacents 

 

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

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per 

Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo el següent acord: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la sentència del Tribunal Suprem de Sala 

Contenciosa Administrativa, Secció Quinta, ha dictat Sentència el 28 de desembre de 

2012, que desestima el recurs de cassació núm. 2765/2009, interposat per Costa de 

Levante, SA, contra la sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya de 12 de març de 2009, en recurs contenciós 

administratiu núm. 420/2005, i confirma la classificació i qualificació de sòl no 

urbanitzable, subcategoria C-1, del sector Riera de Mata. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes 

escaients” 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

 

11 ORDRE DE RETIRADA DE PÈRGOLA DE FUSTA EN TERRAT, AL C. 

TETUAN, 62, 3R 2A. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per provisió d’1 d'octubre de 2012 ha estat incoat a J.C.G.  expedient de protecció 

de la legalitat urbanística, per l’execució d’obres sense llicència i il·legalitzables al c. 

Tetuan, 62, 3r 2a, consistent en la instal·lació d’una pèrgola de fusta des del badalot 

de l’escala fins a la façana a carrer, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per 

formular les al·legacions que consideri convenient. 

 

La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.  

 

El servei tècnic municipal ha informat que la pèrgola és il·legalitzable per infracció 

dels articles 105.2 i 105.4.c de les Normes urbanístiques del Pla general, que 

estableixen el volum màxim dels edificis i els elements tècnics condicionats permesos 

sobre el volum màxim. 

 

La pèrgola s’excedeix del volum màxim permès en l’edifici, situat en zona de 

creixement enfront de carrer, clau 1c, que permet un nombre màxim de planta baixa 

més 3 plantes pisos (PB+3PP). És d’aplicació l’article 105.2 de les Normes 

urbanístiques del Pla general, que en edificacions regulades mitjançant fondària 

edificable i nombre màxim de plantes, estableix el volum màxim d’un edifici el definit 

per la fondària edificable i la coberta de l’edifici que arranqui de l’alçada reguladora o 

de la part superior del sostre de l’última planta construïble, segons cada zona i cas 

particular. L’article 105.4.c de les Normes esmentades, estableix que per sobre del 

volum màxim només es pot construir els elements tècnics de les instal·lacions, 

sempre que quedin inclosos en un volum teòric determinat seguint els criteris que el 
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volum màxim, però amb un pendent de coberta de 45º i separats 3 m del pla de 

façana. 

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini 

concedit o amb llicència denegada, l’ajuntament ha d’acordar el seu enderrocament  

o retirada a càrrec de la persona interessada. 

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes 

ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o 

l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes 

coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 

euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables 

per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, 

del que dependrà l’import de la multa. 

 

Vistos els informes precedents; els articles esmentats de la normativa del Pla general 

d’ordenació; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del 

Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents acords: 

 

Primer.- Ordenar a J.C.G. que en el termini màxim d’un mes, retiri la pèrgola de fusta 

del terrat, al c. Tetuan, 62, 3r 2a, que infringeix la normativa del Pla general 

d’ordenació. 

  

Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

12 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL I SUSPENSIÓ PROVISIONAL TENDAL, 

A L’AV. MARESME, 341 BXS. 
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El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per provisió de 20 de novembre de 2012 ha estat incoat a R. M.M.R. expedient de 

protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol i tendal 

il·legalitzables, a l’av. Maresme, 341 bxs, i li ha estat concedit el termini de 10 dies 

per formular les al·legacions que consideri convenient. 

 

La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.   

 

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol i el tendal són il·legalitzables per no 

complir amb l’article 16 de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró. 

 

El rètol instal·lat en planta baixa sobre el parament de la façana infringeix l’article 16.1 

de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat, que prohibeix en planta baixa els 

rètols identificatius de caixó o enquadrats en qualsevol tipus de fons, els quals s’han de 

situar dintre dels buits arquitectònics, amb una sèrie de condicions, sense superar el 

25% de la superfície del forat i esfondrats al màxim possible respecte al pla de la 

façana. Sobre el parament de façana opac o vidriat permet instal·lar lletres, signes o 

logotips retallats amb una ocupació màxima de la façana, o plaques de materials 

nobles situades a l’alçada de la vista, amb una superfície màxima de 0,25 m2, i que no 

sobresurtin més de 0,05m. del pla de façana. 

 

Respecte al tendal està en estudi i revisió l’actual normativa per a la instal·lació de 

tendals prevista a l’article 16.2.2.1 de l’Ordenança municipal reguladora de la 

publicitat, conforme a la qual quan estigui relacionat amb algun forat arquitectònic ha 

d’estar fixat en el seu interior sense sobrepassar els límits del forat i del pla de 

façana, entre d’altres condicions. 

 

A fi d’evitar la retirada del tendal que posteriorment podria ser legalitzable, es 

convenient suspendre provisionalment la tramitació de l’expedient respecte a aquest 

element, amb interrupció dels terminis de caducitat i prescripció. 

En els supòsits d’obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el 

termini concedit o manifestament il·legals, l’ajuntament ha d’acordar l’enderroc de les 

obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada 
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Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes 

ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o 

l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes 

coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 

euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables 

per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, 

del que dependrà l’import de la multa. 

 

Vistos els informes emesos en els expedients; l’Ordenança municipal reguladora de la 

publicitat a Mataró; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme. 

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del 

Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents acords: 

 

Primer.- Ordenar a R. M.M.R. que en el termini màxim d’un mes, retiri el rètol adossat 

a façana, a l’av. Maresme, 341 bxs. 

 

Segon.- Suspendre provisionalment i pel termini màxim d’un any la tramitació de 

l’expedient respecte al tendal, en motiu de l’estudi i revisió de la normativa municipal 

aplicable.  

 

Tercer.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

13 ORDRE DE RETIRADA D’APARELL D’AIRE CONDICIONAT AL C. 

PASADENA, 13, 1R 2A.   
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El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“Per provisió de 2 de gener de 2013 ha estat incoat a A.B.M. expedient de protecció 

de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d’aparell d’aire condicionat 

il·legalitzable, al c. Pasadena, 13, 1r 2a, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per 

formular les al·legacions que consideri convenients. 

 

La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.  

 

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de l’aparell d’aire condicionat 

és il·legalitzables per infracció de l’article 108.5 de la normativa del Pla general 

d’ordenació, que disposa que els aparells d’aire condicionat no poden volar respecte 

el pla de façana, s’han d’integrar al conjunt de la façana i no poden produir molèsties 

als vianants. D’acord amb l’article 110.5 del Pla general esmentat, els elements 

tècnics que afectin a la façana han de sol·licitar la llicència corresponent i s’han 

d’integrar al conjunt de l’edifici. 

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini 

concedit o amb llicència denegada, l’ajuntament ha d’acordar el seu enderrocament  

o retirada a càrrec de la persona interessada. 

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes 

ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o 

l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes 

coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 

euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables 

per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, 

del que dependrà l’import de la multa. 

 

Vistos els informes precedents; l’article 108.5 de la normativa del Pla general 

d’ordenació; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del 
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Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents acords: 

 

Primer.- Ordenar a A.B.M. que en el termini màxim d’un mes, retiri de la façana 

l’aparell d’aire condicionat, al c. Pasadena, 13, 1r 2a, que infringeix la normativa del 

Pla general d’ordenació. 

  

Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

-Via Pública- 

 

14 IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 11 d'octubre de 2012 es va incoar expedient 
sancionador a E.B.G., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de les actes 
aixecades  P12OAD0630002 i P12NGP0630001 en data, 04 de setembre de 2012, 
sent les 07:41 h.  per l'Agent de la Policia Local de Mataró núm.  1888,  al carrer de 
l'Estadi amb el  Passatge Ramon Berenguer III de Mataró. 
 
SEGON.- Tanmateix es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la 
normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda. 
TERCER.- Notificada en legal forma l'esmentada proposta de l'instructor a E.B.G. en 
data 14 de desembre de 2012, on es comunicà a l'interessat el termini corresponent 
per a formular al·legacions. 
 
QUART.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha 
transcorregut el període de 10 dies previst a l'art. 14 del Decret  278/93 de 9 de 
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novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència 
de la Generalitat de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, 
sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.  
 
 
FETS PROVATS: 
 
Del valor que com a força probatòria s'ha d'atribuir als fets constatats per funcionaris 
als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic 
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat 
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 
funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats que: 
 
El dia 04 de setembre de 2012, l'Agent de la Policia Local de Mataró núm. 1888 sent 
les 07:41 h. al carrer de l'Estadi amb el  Passatge Ramon Berenguer III de Mataró, va 
constatar que E.B.G., passejava una gossa de raça Staffordshire Americà, i nom Kira, 
en les següents condicions:  
 
1- Portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic.  
2- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
D'aquests fets resulta/en responsable/s  
 
 - en/na E.B.G. amb CIF/NIF: 38880018J, i amb domicili a efectes de notificacions PG 
RAMON BERENGUER III núm. 75, 1r 3a 08303 de Mataró 
 
 
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 
 
Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment 
vigent, i concretament consisteixen en:  
1. -Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
2.-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
 
SANCIÓ: 
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D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el 
principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la 
proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat 
sancionadora acorda imposar: 
 
- Una sanció de 300,51-euros, per infracció greu a l'article  7.3.e) de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol. 
 
- Una sanció de 2.404,05,-euros, per infracció molt greu a l'article 13.1.b) de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. 
 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
 
Atès que l'article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta 
Junta de Govern Local, PROPOSO: 
 
Únic.- Imposar a E.B.G. una sanció de 300,51-euros, i una sanció de 2.404,05,-
euros, per la comissió de la/es infracció/ons en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

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

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


