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ACTA NÚM. 12/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC L’1 DE JULIOL  DEL  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, l’ú de juliol de 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 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

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

 

 

Excusen la seva assistència:  

Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na 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  17 de juny de 
2013 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
3 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera 

interna d’oficials 1a (esp. paleta), subgrup C1, mitjançant un concurs de mèrits amb 
proves, per possibles substitucions. 
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4 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una  llista d’espera 
de docents de determinades famílies professionals, mitjançant un concurs de mèrits 
amb proves, per possibles substitucions. 

 
5 Nomenament de VFO com a funcionari/ària de carrera amb la categoria de TAE 

Psicòleg/oga 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge- 

 
6 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 432 del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, Secció Tercera, que estima el recurs d’apel·lació núm. 15/13, i deixa 
sense efecte la causa d’inadmissibilitat per litispendència del recurs contenciós 
administratiu núm. 760/09, JCA núm. 15 de Barcelona, interposat contra la 
desestimació del recurs de reposició contra el decret de 30.06.2009, d’aprovació 
definitiva del PU rda. Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt 

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

 
7 Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 420 del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, Secció Tercera, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 168/12, 
interposat contra la Sentència del JCA núm. 15 de Barcelona, que confirmava 
l’estimació en part del recurs de reposició contra la denegació de llicència d’obres, al 
c. Jaume Ibran, 15-17 

 
 -Espais Públics- 
 
8 Proposta d’aprovació inicial del projecte executiu d’actuacions de manteniment i 

millora a la via pública. Any 2013 
 
 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  17 de juny de 

2013. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 

 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

3 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA INTERNA D’OFICIALS 1A (ESP. PALETA), 

SUBGRUP C1, MITJANÇANT UN CONCURS DE MÈRITS AMB PROVES, PER 

POSSIBLES SUBSTITUCIONS. 

 

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 poden produir necessitats de portar a terme 

substitucions d’oficial 1a (especialitat paleta), grup C1, que per la normativa vigent 

sigui dificultós que es facin mitjançant la incorporació de personal interí o temporal 

extern, existeix la necessitat de disposar d’una llista interna d’aquest personal. 

 

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 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. 

 

Atès allò que estableixen els articles 19, 20 i 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

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

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
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las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

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

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

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

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

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

acords:  

 

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

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

Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera interna d’oficials 1a 

(especialitat paleta), 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. 

 

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

exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al portal corporatiu i la resta de mitjans 

habituals de difusió, per a general coneixement. 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

4 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA  LLISTA D’ESPERA DE DOCENTS DE DETERMINADES 
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FAMÍLIES PROFESSIONALS, MITJANÇANT UN CONCURS DE MÈRITS AMB 

PROVES, PER POSSIBLES SUBSTITUCIONS. 

 

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 

a l’Institut Miquel Biada de docents de diferents famílies professionals de cicles 

formatius. 

 

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: 

 

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

Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de docents de les 

famílies professionals que s’especifiquen a les bases específiques. 

 

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. (6). 

 

 

 

5 NOMENAMENT DE VFO COM A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA AMB 

LA CATEGORIA DE TAE PSICÒLEG/OGA 

 

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 9 de març de 2009 es va aprovar l’oferta 

pública d’ocupació per a l’any 2009, modificada per Acord de la Junta de Govern 

Local de 30 de gener de 2012, que incloïa entre d’altres una plaça de TAE 

Psicòleg/òloga, escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a 

superior, grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla de personal funcionari. 

 

Per Acord de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008 es van aprovar les 

bases generals de selecció que regulen els processos selectius per accedir a places 

de les que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat accés lliure. 



 7 

Per Acord de la Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2012 es van aprovar 

les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de la plaça esmentada. 

 

Per Acta de l’Òrgan de Selecció de 7 de juny de 2013 es proposa la senyora V.F.O. 

per cobrir la plaça objecte de la convocatòria. 

 

Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del 

qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina 

per un període igual o superior a sis mesos, com és el cas de la candidata 

proposada. 

 

L'article 4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, estableix que són funcionaris de carrera els 

que, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen 

serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i 

perceben sous  o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del 

pressupost de l'entitat.  

 

Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de 

Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal 

funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans. 

 

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

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

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

i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de 

gener de 2013, 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.- Nomenar la senyora V.F.O. funcionària de carrera amb la categoria TAE 

Psicòloga, escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a 

superior, grup A, subgrup A1. 
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Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i publicar-lo al Butlletí Oficial 

de la Província.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge- 

 

6 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚM. 432 DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ TERCERA, QUE 

ESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 15/13, I DEIXA SENSE EFECTE LA 

CAUSA D’INADMISSIBILITAT PER LITISPENDÈNCIA DEL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 760/09, JCA NÚM. 15 DE BARCELONA, 

INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ 

CONTRA EL DECRET DE 30.06.2009, D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PU RDA. 

BARCELÓ – ILLA FÀBREGAS I DE CARALT 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent: 

 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat Sentència núm. 

432 el 29 de maig de 2013, que estima el recurs d'apel·lació núm. 15/2013, interposat 

per X.S-T.R. i Candidatura d’Unitat Popular, contra la Interlocutòria de 16 de juliol de 

2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, que declarava 

inadmissible el recurs ordinari núm. 760/2009, interposat contra el decret d’alcaldia de 7 

de setembre de 2009 de desestimació del recurs de reposició contra el decret d’alcaldia 

de 30 de juny de 2009, pel qual s’aprova definitivament el projecte d’urbanització de la 

Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt, corresponent al desmuntatge, trasllat, 

emmagatzematge i part del posterior muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de “Can 

Fàbregas i de Caralt”. 
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El recurs ordinari núm. 760/09 fou declarat inadmissible per causa de litispendència 

prevista a l’article 69 d) LJCA, per ser el procediment reproducció del recurs seguit en el 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, en procediment ordinari núm. 

499/09, interposat per l’Assemblea Pagesa del Maresme, el qual havia de resoldre 

sobre la conformitat o no de l’acte origen del litigi de les actuacions –decret d’alcaldia de 

30 de juny de 2009– i més quan aquest recurs està interposat per X.S-T.R., membre 

integrant de l’Assemblea Pagesa del Maresme i també regidor de l’Ajuntament de 

Mataró de la Candidatura d’Unitat Popular. 

 

La Sentència del Tribunal Superior de Justícia revoca i deixa sense efecte la 

inadmissibilitat, perquè per existir identitat en la litispendència calen els tres elements 

propis de la cosa jutjada: subjectes, causes petendi i petitum. Conclou que en aquest 

cas els recurrents no són els mateixos, un recurs està interposat per l’Assemblea 

Pagesa del Maresme i l’altra per X.S-T.R. i la CUP, encara que la persona física sigui 

membre de la primera entitat. Tampoc troba coincidència en els actes impugnats i amb 

les pretensions exercides, concretades en les respectives sol·licituds de les demandes. 

 

Tenim que si bé l’acte recorregut en els fons és el mateix, no ho és en la forma, en el 

recurs núm. 760/09, s’impugna el decret de desestimació del recurs de reposició, 

mentre que en el recurs núm. 499/09, s’impugna la desestimació per silenci 

administratiu del recurs de reposició. 

 

La Sentència significa que el recurs contenciós administratiu, finalitzat amb la 

inadmissibilitat, retorna al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona perquè 

dicti Sentència sobre el fons de l’assumpte. 

 

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

 

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

Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents acords: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 432 del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya, Secció Tercera, de 29 de maig de 2013, que estima el recurs 

d'apel·lació núm. 15/2013, interposat per X.S-T.R. i Candidatura d’Unitat Popular, i 
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revoca i deixa sense efecte la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 

de Barcelona, que declarava inadmissible el recurs ordinari núm. 760/2009, interposat 

contra la desestimació del recurs de reposició contra el decret d’alcaldia d’aprovació 

definitiva del projecte d’urbanització de la Ronda Barceló – Illa Fàbregas i de Caralt, 

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

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

 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, als 

efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

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

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚM. 420 DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ TERCERA, QUE 

DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 168/12, INTERPOSAT CONTRA 

LA SENTÈNCIA DEL JCA NÚM. 15 DE BARCELONA, QUE CONFIRMAVA 

L’ESTIMACIÓ EN PART DEL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA LA DENEGACIÓ 

DE LLICÈNCIA D’OBRES, AL C. JAUME IBRAN, 15-17 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent: 

 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat Sentència el 24 

de maig de 2013, que desestima el recurs d'apel·lació núm. 168/2012, interposat per 

J.C.C. i M.T.C., contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 

Barcelona, que desestimava el recurs ordinari núm. 140/2011-E, interposat contra 

l’estimació en part del recurs de reposició contra la denegació de llicència d’obres, al c. 

Jaume Ibran, 15-17 

La Sentència favorable als interessos municipals confirma el decret de 14 de gener de 
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2011, pel qual en resolució de recurs de reposició denega la legalització de les obres de 

modificació de l’aspecte exterior de l’edifici, dels elements tècnics d’accés a la coberta, 

reforç estructural de la paret central de la planta coberta i compensació de superfícies, i 

condemna en costes als apel·lants. 

 

Els motius de la desestimació són que les obres no tenen encaix en les previstes a 

l’article 102 del Text refós de la Llei d'urbanisme i a l’article 53 de les Normes 

urbanístiques del Pla general, de consolidació i rehabilitació autoritzables en edificacions 

en situació de volum disconforme, i tampoc ha quedat acreditat que compleixin el Pla 

general d’ordenació. 

 

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

 

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

Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents acords: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, Secció Tercera, de 24 de maig de 2013, que desestima el recurs d'apel·lació 

núm. 168/12, interposat per J.C.C. i M.T.C., i confirma  el decret de 14 de gener de 

2011, pel qual en resolució de recurs de reposició denega la legalització de les obres de 

modificació de l’aspecte exterior de l’edifici, dels elements tècnics d’accés a la coberta, 

reforç estructural de la paret central de la planta coberta i compensació de superfícies, c. 

Jaume Ibran, 15-17. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, als 

efectes de donar per complida la Sentència.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

-Espais Públics- 
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8 PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU 

D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA A LA VIA PÚBLICA. ANY 2013 

 

La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment 

i Via Pública, presenta la proposta següent: 

 

“Vist el “Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via pública any 

2013” redactat per l’Enginyer de camins, c. i p. F.A.I., amb un pressupost per 

contracte de 405.950,41 EUR (sense IVA).  

 

Atès que el present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i 

següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els 

documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització 

d'obres. 

 

Atès igualment que el projecte s'ajusta a l'establert en l’article 235 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos 

en el punt 2 d'aquest. 

 

La Regidora Delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública que signa, 

proposa a la Junta de Govern Local  l'adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el “Projecte executiu d’actuacions de manteniment i 

millora a la via pública any 2013” redactat per l’Enginyer de camins, c. i p. F.A.I., amb 

un pressupost per contracte de 405.950,41 EUR (sense IVA).  

 

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el 

corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i 

reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n 

cap, esdevindrà aprovat definitivament.” 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 
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I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda, el senyor 

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

 


