ACTA NÚM. 5/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 18 DE MARÇ DEL 2013.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el divuit de març del dos mil tretze, essent dos quarts de tres de
la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar
sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN
MORA I BOSCH, Alcalde - president
Hi concorren:
En Joan Mora i Bosch
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora

En Ramon Reixach i Puig

Regidor

S’incorpora a la sessió en el punt núm. 11 de l’ordre del dia

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

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 març del
2013.

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
-Servei de Compres i Contractacions-

3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de treballs de serralleria en edificis i escoles municipals, parcs i jardins, platges i
via pública.

1

4

5
6
7

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de treballs de fusteria en edificis municipals, escoles, zones enjardinades i
platges.
Concessió demanial de l’ús privatiu del local de l’antiga Peixateria
Adjudicació del subministrament de fons documental de les Biblioteques de Mataró.
Adjudicació dels serveis de so i llums de suport a les activitats programades per la
Direcció de Cultura
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8

Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera
d’educador/a primer cicle d’educació infantil, grup C1.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

9
10
11

Ordre de retirada de barraca o caseta d’obres al Veïnat de Mata, polígon 6 parcel·la
13 del cadastre de rústica.
Ordre de retirada de xemeneia al c. Sant Francesc d’Assís, 14 local.
Ordre de retirada de varis rètols a la pl. Espanya, 18, entl. 1a
-Via pública-

12
13

Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Donar compliment al contingut de la sentència de 20 de novembre de 2012, dictada
pel Jutjat Contenciós administratiu núm. 4 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós 638/10-D contra la resolució formulada per Decret 6537/2010, de 9 d’agost
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 4 de març del
2013.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

2

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

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
-Servei de Compres i Contractacions3

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI DE TREBALLS DE SERRALLERIA EN EDIFICIS I ESCOLES 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:
“Mitjançant informe de data 29/01/2013, el cap del Servei de Serveis i Manteniment
sol·licita la tramitació de la contractació del servei de treballs de serralleria en edificis i
escoles municipals, parcs i jardins, platges i via pública, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 42.727,27 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 102.545,45
euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 05/03/2013, 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.
Informe de l’interventor de Fons de data 05/03/2013 respecte a l’existència de crèdit
3

adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2013, i la previsió de la seva existència en el pressupost que s’aprovi per a l’exercici
2014.
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants 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.
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 servei de treballs de serralleria en
edificis i escoles municipals, parcs i jardins, platges i via pública, per un import fixat com
a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 42.727,27 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 102.545,45
euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei expressat 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 15 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 42.727,27 €, més 8.972,73 € en concepte d’IVA,
en total 51.700,00 €, de la següent manera:
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Exercici 2013: 30158,00 euros (Relació A núm. 144)
Exercicis 2014: 21.542,00 euros (Relació APOS núm. 148)
Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2014 a fi de poder atendre
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI DE TREBALLS DE FUSTERIA EN EDIFICIS MUNICIPALS, ESCOLES,
ZONES ENJARDINADES I PLATGES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 29/01/2013, el cap del Servei de Serveis i Manteniment
sol·licita la tramitació de la contractació 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.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 90.644,61
euros.
5

Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 05/03/2013, 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.
Informe de l’interventor de Fons de data 05/03/2013 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2013, i la previsió de la seva existència en el pressupost que s’aprovi per a l’exercici
2014.
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants 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.
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 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.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 90.644,61
euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
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Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 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 37.768,59 €, més 7.931,41 € en concepte d’IVA,
en total 45.700 €, de la següent manera:
Exercici 2013: 26.659,00 euros (Relació A núm. 111)
Exercici 2014: 19.041,00 euros (Relació APOS núm. 112)
Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2014 a fi de poder atendre
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (7).

CONCESSIÓ DEMANIAL DE L’ÚS PRIVATIU DEL LOCAL DE L’ANTIGA

PEIXATERIA
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Examinat l’expedient de contractació per a l’adjudicació, de la concessió demanial de
l’ús privatiu del local de l’antiga Peixateria, situat al carrer Barcelona, núm. 50,
mitjançant procediment obert.
El cap de Projectes Transversals, Participació i Ciutadana, per mitjà d’informe de data
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25 de febrer de 2013 va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor, i per informe de data 1 de març de 2013 ha valorat
l’oferta econòmica, i proposa l’adjudicació a favor de Fundació Privada Grup Tercer
Món Mataró. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes.
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 l’Ajuntament en Ple

l’adopció dels següents

acords:
Primer.- Adjudicar la concessió demanial de l’us privatiu del local de l’antiga
Peixateria, situat al carrer Barcelona, núm. 50, a favor de la Fundació Privada Grup
Tercer Món Mataró per un cànon anual de 9.000 €.
Segon.- Requerir a la Fundació Privada Grup Tercer Món Mataró que constitueixi a
favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 1.406,37 euros, equivalent
al 3% del valor del domini públic ocupat, 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 117,45 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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6

ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE FONS DOCUMENTAL DE

LES BIBLIOTEQUES DE MATARÓ.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per decret núm. 1528/2012 de 26 de novembre, del President de l’Institut Municipal
d’Acció Cultural, es va iniciar el procediment de contractació, mitjançant procediment
obert del subministrament de Fons documental de les Biblioteques de Mataró.
La Cap de les Biblioteques de Mataró, per mitjà d’informe de data 23 de gener de
2013, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor, i per informe de data 8 de febrer de 2013 la Directora de la Direcció de Cultura
ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa
“Laietana de Llibreteria, SL”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a les partides 610000/33011F/62900 i
610000/33011L/62900 del pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu
que hi hagi crèdit adequat i suficient per a l’exercici futur de 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 Fons documental de les Biblioteques de Mataró a favor de l’empresa Laietana de
Llibreteria, SL, d’acord amb les condicions i preus oferts en la seva proposició que
concretament és d‘un descompte sobre el preu fix dels llibres d’un 15 % amb un tipus
d’IVA a aplicar del 4 %.
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Segon.- Requerir a l’empresa “Laietana de Llibreteria, SL” que constitueixi a favor de
l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 4.326,92 euros, corresponent al 5%
del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, , en base al que disposa l’art. 151 del Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de contractes del sector públic, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
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 203,14 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Laietana de Llibreteria, SL” l’import de
90.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les següents partides, anualitats i imports:
Any 2013
Partida 610000/33011F/62900: 30.000,00 €, IVA inclòs (operació D núm. 11426)
Partida 610000/33011L/62900: 24.000,00 €, IVA inclòs (operació D núm. 11427)
Any 2014
Partida 610000/33011F/62900: 20.000,00 €, IVA inclòs (operació ADPOS núm.
11433)
Partida 610000/33011L/62900: 16.000,00 €, IVA inclòs (operació ADPOS núm.
11434)
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 del 2014, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant l’expressada anualitat.
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Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de les
mateixes partides:
Any 2013
Partida 610000/33011F/62900: 6.666,67 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11429)
Partida 610000/33011L/62900: 5.333,33 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 11430)
Any 2014
Partida 610000/33011F/62900: 13.333,33 €, IVA inclòs (operació APOS/ núm. 11431)
Partida 610000/33011L/62900: 10.666,67 €, IVA inclòs (operació APOS/ núm. 11432)
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS DE SO I LLUMS DE SUPORT A LES

ACTIVITATS PROGRAMADES PER LA DIRECCIÓ DE CULTURA
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per decret núm. 1525/2012 de 26 de novembre, del President de l’Institut Municipal
d’Acció Cultural, es va iniciar el procediment de contractació, mitjançant procediment
obert dels serveis de so i llums de suport a les activitats programades per la Direcció
de Cultura.
El Cap de Manteniment i Serveis de la Direcció de Cultura, per mitjà d’informe de
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data 6 de febrer de 2013, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que
depenen d’un judici de valor, i per informe de data 15 de febrer de 2013 ha valorat les
ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “TST So i
Llums, SCP”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes.
En reunió de data 28 de febrer de 2013, la Mesa de Contractació va acordar sol·licitar
informe d’aclariment a la Direcció de Cultura en relació a la periodificació de
l’expedient, informe que ha estat emès en data 1 de març de 2013, i que s’adjunta, i
en el qual, en resum, s’exposa:
- Que a clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
la contractació estableix que la durada serà d’un any des de la data que es fixi en el
contracte.
- Que, atès que la licitació es va iniciar al mes de desembre de 2012, la previsió inicial
era que el contracte s’iniciés el més de febrer de 2013 (carnestoltes) fins gener de
2014 (Reis), i en aquests sentit es va confeccionar la fitxa que hauria de servir de
model perquè els licitadors presentessin la seva oferta.
- Que aquest calendari no s’ha complert perquè la tramitació de l’expedient de
contractació encara no ha finalitzat, per la qual cosa finalment el període de vigència
s’iniciarà a l’abril de 2013 (Sant Jordi) fins març de 2014 (Setmana Santa).
- Que la proposta presentada per TST inclou un detall del preu ofertat per a cada
projecte, i que la nova periodificació no modifica l’oferta, sinó només la periodificació.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació

a

les

partides

610000/335110/22707,

610000/338120/22707

i

610000/338110/22707 del pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu la
seva existència per a l’exercici futur de 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.
12

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 l’empresa Ready so & Llums, SL, ja que no ha presentat la
documentació requerida per acreditar la solvència tècnica.
Segon.- Modificar la periodificació prevista del contracte dels serveis de so i llums,
passant a ser la durada prevista d’abril de 2013 a març de 2014, si bé la durada
concreta quedarà fixada en el moment de la formalització del contracte, tal i com
preveu la clàusula sisena del plec de clàusules administratives particulars.
Tercer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis de so i
llums de suport a les activitats programades per la Direcció de Cultura a favor de
l’empresa TST So i Llums, SCP, d’acord amb les condicions i preus oferts en la seva
proposició.
Quart.- Requerir l’empresa “TST So i Llums, SCP” perquè en el termini de deu dies
hàbils, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut aquest requeriment que
constitueixi a favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 4.255,4
euros, corresponent al 5% de l’import 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 213,92 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Setè.- Disposar a favor de l’empresa “TST So i Llums, SCP” l’import de 85.108 euros,
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més 17.872,68 euros, en concepte d’IVA, en total 102.980,68 euros, de la següent
manera:
Any 2013:
Partida 610000/335110/22707:
Partida 610000/338120/22707:
Partida 610000/338110/22707:

17.073,10 €, IVA inclòs (operació D núm. 12505)
68.118,16 €, IVA inclòs (operació D núm. 12506)
2.240,92 €, IVA inclòs (operació D núm. 12507)
3.545,30 €, IVA inclòs (operació D núm. 12509)

Any 2014:
Partida 610000/338110/22707: 12.003,20 €, IVA inclòs (operació ADPOS núm.
12504)
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 del 2014, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant l’expressada anualitat.
Novè. Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de les
mateixes partides:
Any 2013:
Partida 610000/335110/22707:
Partida 610000/338120/22707:
Partida 610000/338110/22707:

42,90 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 12510)
4,06 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 12512)
1,08 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 12513)
8.289,70 €, IVA inclòs (operació A/ núm. 12516)

Any 2014:
Partida 610000/338110/22707: 3.717,00 €, IVA inclòs (operació APOS/ núm. 12503)
Desè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
8

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA

CREACIÓ

D’UNA

LLISTA

D’ESPERA

D’EDUCADOR/A

PRIMER

CICLE

D’EDUCACIÓ INFANTIL, GRUP C1.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions
d’educador/a primer cicle d’educació infantil, grup C1.
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 16 i següents 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:
15

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 d’educador/a primer
cicle d’educació infantil, 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
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).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats9

ORDRE DE RETIRADA DE BARRACA O CASETA D’OBRES AL VEÏNAT

DE MATA, POLÍGON 6 PARCEL·LA 13 DEL CADASTRE DE RÚSTICA.
La senyora Montserrat

Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Per provisió de 22 de gener de 2013 ha estat incoat a A.L. expedient de protecció de
la legalitat urbanística, per l’execució d’obres sense llicència i il·legalitzables al Veïnat
16

de Mata polígon 6 parcel·la 3 del cadastre de rústica, consistent en la instal·lació
d’una barraca o caseta d’obres, diferent de la retirada al seu dia en compliment de
l’ordre de la Junta de Govern Local d’1 d’octubre de 2012, 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.
La finca és propietat de T.S-T.B.
El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables. La finca està
situada en sòl no urbanitzable, zona de valor agrícola, clau 7. L’article 324 de les
Normes urbanístiques del Pla general, permet construir edificacions destinades a
magatzem agrícola amb unes determinades condicions, que no compleix la caseta
d’obres instal·lada en hort individual. La finca també està afectada pel Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), classificada com sòl no urbanitzable
costaner, clau C1, i conforme l’article 14.1 aquest sòl resta sotmès als usos establerts
per la normativa específica (Pla general 1996) i pels usos establerts en la clau C1 en
tot allò que comporti un superior nivell de protecció.
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 del Pla general d’ordenació i
del PDUSC; 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.L. que en el termini màxim d’un mes, enderroqui i/o retiri la
barraca o caseta d’obres, al Veïnat de Mata polígon 6 parcel·la 3 del cadastre de
rústica, 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:

10

Unanimitat. (7).

ORDRE DE RETIRADA DE XEMENEIA AL C. SANT FRANCESC D’ASSÍS,

14 LOCAL.
La senyora Montserrat

Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Per provisió de 15 de gener de 2013 ha estat incoat a A.M.P. expedient de protecció
de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de xemeneia il·legalitzable, al
c. Sant Francesc d'Assís, 14 local, 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 la xemeneia és
il·legalitzable per infracció de l’article 105.4 de la normativa del Pla general
d’ordenació, que en relació als elements tècnics de les instal·lacions, preveu que per
sobre del volum màxim es poden instal·lar sempre que quedin inclosos en un volum
teòric determinat seguint els mateixos criteris que el volum màxim però amb un
pendent de coberta de 45º i separats 3 metres dels plans de façana. El volum màxim
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de l’edifici és el que defineix l’alçada reguladora màxima i la profunditat edificable que
li atorga el Pla general vigent a la parcel·la. La xemeneia d’extracció de fums de la
cuina del bar–restaurant s’ha col·locat en el pati posterior d’illa i per tant fora del
volum màxim 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 esmentat 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 A.M.P. que en el termini màxim d’un mes, retiri la xemeneia del
pati interior d’illa, al c. Sant Francesc d'Assís, 14 local, 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).

Després de la votació del punt anterior s’incorpora a la sessió la regidora senyora
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Olga Ortiz i Moreno

11

ORDRE DE RETIRADA DE VARIS RÈTOLS A LA PL. ESPANYA, 18, ENTL.

1A.
La senyora Montserrat

Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Per provisió de 29 de gener de 2013 ha estat incoat a Patrimon, SCP, expedient de
protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols
il·legalitzables, a la pl. Espanya, 18, entl. 1a, 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. La
llicència de rètol sol·licitada li ha estat denegada en decret de 6 de febrer de 2013, en
expedient núm. LLO-2012/1118-RET.
El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir
amb l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.
El rètol instal·lat tipus banderola en planta pis infringeix l’article 17.2 de l'Ordenança
municipal reguladora de la publicitat, que els prohibeix en tots els edificis, sigui quin
sigui el seu emplaçament. S’entén que les banderoles que serveixen com a element
identificatiu d’eixos comercials on predomina la marca de l’eix (no la de l’establiment)
no es considera publicitat, i per tant no estan subjectes a aquesta ordenança.
La resta de rètols instal·lats sobre el parament de la façana infringeixen l’article 17.1 de
l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat, que prohibeix en planta pis els rètols
de caixó o enquadrats en qualsevol tipus de fons sobre les parets de la façana. En
edificis no situats en polígons industrials únicament autoritza els rètols de lletres, signes
i logotips adherits, pintats o similars, sobre el parament vidriat sense gruix aparent.
L’article 15.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat, estableix com a
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característiques generals un sol tipus de rètol per activitat.
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
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 Patrimon, SCP que en el termini màxim d’un mes, retiri el rètol
tipus banderola i els sis rètols sobre façana (tres frontals i tres laterals), a la pl.
Espanya, 18, entl. 1a.
Segon.- Advertir-li que abans d’instal·lar qualsevol altra rètol cal que sol·liciti i obtingui
la preceptiva llicència.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).
-Via pública21
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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 01 d'octubre de 2012 es va incoar expedient
sancionador a L.S.N, per la comissió d'una infracció en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada
C12/21650 en data 15 de juliol de 2012, sent les 17:10 hores pels Agents de la
Policia Local de Mataró núm. 1848 i 3858, a la Ronda Cervantes amb el carrer
Cinc Sènies 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 L.S.N. en
data 12 de febrer de 2013, 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
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 15 de juliol de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró núm. 1848 i
3858 sent les 17:10 h. a la Ronda Cervantes amb el carrer Cinc Sènies de Mataró,
van constatar que el Sr. L.S.N., passejava un gos de raça Pit Bull, de color blanc, en
les següents condicions:
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
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- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
mínima de 150.253,-euros.
- Portar el gos deslligat a la via o en un espai públic.
RESPONSABLES:
D'aquests fets resulta/en responsable/s
- en/na L.S.N. amb CIF/NIF: 38855840P, i amb domicili a efectes de notificacions
XXXX de Mataró
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ:
Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment
vigent, i concretament consisteixen en:
-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
-No contractar l'assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l'Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d'una pòlissa de responsabilitat civil pels danys
que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
-Portar el gos deslligat a la via pública, a les parts comunes dels immobles
col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada
a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
SANCIÓ:
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 2.404,05,-euros, per infracció molt greu a l'article 13.1.b) de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre.
- Una sanció de 400,-euros, per infracció greu a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de
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30 de juliol.
- Una sanció de 200,51-euros, per infracció greu a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l'article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt
greu.
La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a
aquesta Junta de Govern Local, PROPOSO:
Únic.- Imposar les sancions de 2.404,05,-,euros, 400,-euros i 200,51 -euros a
L.S.N. per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre
i/o a la Llei 10/1999, de 30 de juliol.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (8).

DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 20 DE

NOVEMBRE DE 2012, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚM. 4 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 638/10-D
CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET 6537/2010, DE 9
D’AGOST 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 9 d’agost de 2010, per Decret núm. 6537/2010, el Conseller Delegat de Via
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Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat pel senyor J.M.F.,
contra una sanció imposada per infracció en matèria de trànsit en l’expedient núm.
097254966.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 638/2010-D pel
Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona.
En data 20/11/2012, practicades les actuacions processals procedents i celebrada
vista oral el 13/11/2012, es dictà sentència núm. 450/2012 resolent-se “1.Estimar la
demanda interpuesta por J.M.F. contra el Ayuntamiento de Mataró, anulando la
resolución recurrida sin declaración en cuanto a las costas.”
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 20 de novembre de 2012,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 638/10-D contra la resolució formulada per Decret núm.
6537/2010, de 9 d’agost, 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. (8).

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