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ACTA NÚM. 19/2012 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 26 DE NOVEMBRE  DEL  2012. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-sis de novembre del dos mil dotze, 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 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Carolina Soler i Soto   Regidora 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 
 

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  5 de 
novembre del 2012. 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
3  Donar compte de l’estat d’execució Pressupost a 30 de setembre del 2012 
4 Arrendament de l’habitatge municipal situat al carrer Madoz, 28-30, 5è B, escala A, de 

Mataró. 
5 Lliurament a l'EPEL Parc Tecnocampus Mataró de la contribució dels propietaris del 

Sector “El Rengle” per finançar el centre de convencions del sector. 
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SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS 
 
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del 
subministrament d’equips multifuncionals, recanvis i tòner. 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
7 Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2012 i modificació de 

característiques de places de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2010. 
8 Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball 

presentada per ACC. 
9 Donar compte de la Sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

secció quarta, recaiguda en el recurs d'apel·lació 318/2011 interposat per EMV. 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 -Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge- 
 
10 Donar compte de la Sentència del TSJC de 18/10/2012 que desestima el Recurs 

d’Apel·lació interposat per Salvador Pagès contra la sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu nº 7 de Barcelona relativa al PR de la UA-72 Can Quirze. 

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

 
11 Ordre de retirada de l’excés d’alçada de la tanca perimetral a carrer, al c. Fídies, 5-7, 

bxs 1ª. 
 
 -Via pública- 
 
12 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. 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  5 de novembre del 

2012. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 

3  DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ PRESSUPOST A 30 DE 

SETEMBRE DEL 2012 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta l’estat d’execució del pressupost a 30 de setembre del 2012. 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

 

4 ARRENDAMENT DE L’HABITATGE MUNICIPAL SITUAT AL CARRER 

MADOZ, 28-30, 5È B, ESCALA A, DE MATARÓ. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“L’Ajuntament és propietari de l’habitatge situat al carrer Pascual Madoz, 28, 5è B, 

escala A, d’aquesta ciutat, i actualment està buit.  

 

Des del Servei de Benestar Social, s’ha proposat arrendar l’esmentat habitatge a 

G.P.R., amb NIF número 47.770.787-V, d’acord amb les consideracions socials 

contingudes al corresponent informe tècnic.  

 

La conformitat a dret del model de contracte proposat s’ha informat favorablement. 

 

Resulten d’aplicació els articles 106 i 107 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, i pel que fa als efectes i l’extinció del contracte, resulta 

d’aplicació la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments Urbans.  

 

En virtut de les competències delegades per acord del Ple de l’Ajuntament de data 14 

de juliol de 2011, proposo el següent acord: 
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Primer.- Arrendar l’habitatge situat al pis 5è, porta B, de l’escala A, de l’edifici del 

carrer Pascual Madoz, 28, d’aquesta ciutat, a G.P.R., amb NIF número 47.770.787-V, 

per una renda mensual de 180 euros, a part de l’IBI, altres tributs i despeses de 

comunitat, per un termini de cinc anys, amb efectes des del dia de la signatura del 

contracte. Amb aquesta renda, l’Ajuntament subvenciona l’arrendament en un  67,86 

per cent. 

 

Segon.- Aprovar la minuta de contracte d’arrendament que s’adjunta com a annex I, 

la qual conté les condicions que han de regir l’arrendament que aquí s’acorda i 

convocar a les parts per a la signatura del contracte. 

 

Tercer.- Autoritzar a la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciudadana, 

Carolina Soler i Soto,  per signar el contracte d’arrendament, en representació 

d’aquest Ajuntament.  

 

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

5 LLIURAMENT A L'EPEL PARC TECNOCAMPUS MATARÓ DE LA 

CONTRIBUCIÓ DELS PROPIETARIS DEL SECTOR “EL RENGLE” PER 

FINANÇAR EL CENTRE DE CONVENCIONS DEL SECTOR. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

1r.- L’Ajuntament va tramitar un Pla de Millora Urbana que afecta al Sector de “El 

Rengle”, al territori del municipi situat entre la carretera de Barcelona Nacional-II 

(avinguda del Maresme), el passeig de la Marina, l’avinguda Ernest Lluch i el passeig 

del Rengle. 
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El referit Pla de Millora Urbana fou aprovat provisionalment pel Ple municipal el dia 12 

de gener de 2006, i la Comissió d’Urbanisme de Barcelona l’aprovà definitivament el 

30 de març de 2006 (publicat al DOGC el 2 d’octubre de 2006). 

 

2n.- En la fase de desenvolupament urbanístic del Sector, el 28 d’abril de 2004 es 

signà al conveni de col·laboració urbanística al qual es pactà que els propietaris del 

sector aportarien aproximadament 12 milions d’euros per finançar diverses càrregues 

urbanístiques del sector. Al projecte de reparcel·lació del Pla de Millora Urbana “El 

Rengle”, es concretà que del referit import, es destinarien 4.024.775 euros a sufragar 

la construcció del centre de convencions del Sector  (“Participació en la construcció 

del centre de convencions”). 

 

3r.- A l’interior de l’illa d’aquest sector situada entre l’avinguda del Maresme, el 

passeig de la Marina, l’avinguda d’Ernest Lluch i el carrer de Tordera (finca registral 

7721, inscrita al Volum 3297, Llibre 128 de Mataró, Foli 93, del Registre de la 

Propietat 3 de Mataró), s’ha erigit el complex Tecnocampus, al qual s’ha construït un 

centre de congressos, en execució del projecte constructiu aprovat en el marc del pla 

especial d’assignació d’usos de l’equipament del sector. 

 

La construcció del complex ha corregut a càrrec de l’Entitat Pública Empresarial Local 

Parc Tecnocampus Mataró, en la seva qualitat de titular de la concessió demanial 

que té atorgada al seu favor per construir i gestionar el complex constructiu 

TECNOCAMPUS sobre els referits terrenys amb la finalitat de desenvolupar-hi el 

servei públic de gestió del Parc Tecnocampus. 

 

4t.- L’EPEL Parc Tecnocampus Mataró ha afrontat la despesa de la construcció del 

centre de congressos, i té comptabilitzat en el seu balanç el crèdit de 4.024.775 

euros, que correspon a la contribució dels propietaris a la construcció del centre de 

congressos. 

 

Des de l’any 2009, l’Ajuntament de Mataró està liquidant a l’EPEL el cost de les 

obres, amb el següent detall: 

 

IMPORT LIQUIDAT 
any 2009     473.670,44 euros 
any 2010    696.058,89 euros 
any 2011    479.687,50 euros 
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PREVISIONS DE LIQUIDACIÓ 
any 2012 1.645.541,08 euros 
any 2013    729.817,09 euros 

 

 

L’empresa de capital íntegrament municipal PROMOCIONS URBANÍSTIQUES 

MATARÓ, SA, és l’entitat urbanitzadora que gestiona les plusvàlues del sector, 

degudament legitimada, en tant que té encomanada la gestió íntegra del 

desenvolupament del pla parcial industrial El Rengle per acord del Ple de 4-12-2000, i 

en virtut d’acord plenari de 14-11-2002, que li atribuí el caràcter d’entitat urbanística 

especial, i d’administració actuant en el desenvolupament del sector “El Rengle-fase 

2ª”. Així, PUMSA gestiona els drets i obligacions constituïts al referit sector, en 

representació de l’Ajuntament, que és l’entitat titular de la competència urbanística, 

incloses les obligacions econòmiques derivades de la urbanització.  

 

Al pla de sanejament del grup “Ajuntament de Mataró” per al període 2012-2016, 

aprovat al Ple de 10-7-2012, es va disposar la cessió a l’Ajuntament de l’aportació 

dels propietaris del Sector “El Rengle” per a finançar el centre de convencions del 

Tecnocampus, de quatre milions d’euros, amb la finalitat d’obtenir el corresponent 

estalvi pressupostari. 

 

Procedeix ordenar a PUMSA que transfereixi a l’Ajuntament l’import destinat a 

finançar el centre de convencions del sector “El Rengle”, en execució de l’exposat 

acord. 

 

Resulta d’aplicació l’article 18, 3, A.2), darrer paràgraf, de les vigents bases 

d’execució del pressupost municipal. 

 

En el marc de les competències que ostenta l’Ajuntament de Mataró en matèria 

urbanística, d’acord amb el disposat a l’article 23 del Text refós de la Llei 

d’Urbanisme, i en virtut de les competències delegades per Resolució de l’Alcaldia de 

data 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern, si s’escau, l’adopció del 

següents ACORDS: 

 

Primer.- Acordar que PUMSA transfereixi a aquest Ajuntament l’import de 4.024.775 
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euros, en concepte de contribució a la construcció del centre de convencions. 

D’aquesta quantitat  3.212.775,95 euros de principal són exigibles des d’aquest 

mateix moment, i els restants 811.999,05 €, en el moment en què es compleixin les 

previsions existents en relació al calendari per al seu cobrament per part de PUMSA, 

en l’àmbit de l’execució de les competències urbanístiques del referit sector, que es 

preveu que sigui, per tot i com a màxim, el dia 13-12-2013.  

PUMSA transferirà a l’Ajuntament aquesta quantitat en funció de les seves 

disponibilitats de tresoreria.  

 

Les competències urbanístiques que té encomanades PUMSA pel que fa a aquest 

sector no queden desvirtuades pel contingut del present acord.  

 

Segon.- Alliberar a PUMSA de l’obligació d’abonar 4.024.775 euros a l’EPEL Parc 

Tecnocampus Mataró, en tant que l’Ajuntament liquida amb l’EPEL la percepció 

d’aquest import, segons el detall que s’exposa a continuació:  

 

Aportacions anys anteriors 
 

any 2009    473.670,44 euros 
any 2010    696.058,89 euros 
any 2011    479.687,50 euros 

 
Aportació aprovada any 2012 
 
any 2012 1.645.541,08 euros 

 
Aportació proposada any 2013 
 
any 2013    729.817,09 euros 

 

Amb la percepció d’aquestes aportacions, el crèdit que ostenta l’EPEL Parc 

Tecnocampus Mataró, amb NIF Q0801443C en concepte de contribució dels 

propietaris del sector a la construcció del centre de congressos quedarà totalment 

saldat i liquidat. 

 

Tercer.- Aprovar el document comptable ADPOS 201200052513, de 729.817,09 

euros, import que correspon a l’aportació pendent de fer a Parc Tecnocampus 

Mataró,  l’any 2013. 
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Quart.- Facultar a la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana a adoptar 

els acords aclaridors i executius necessaris per perfeccionar i executar els acords que 

aquí s’adopten.  

 

Cinquè.- Notificar aquest acord als interessats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS 

 

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL 

SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS, RECANVIS I TÒNER. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 15/10/2012, la coordinadora de Compres del Servei de 

Compres i Contractacions sol·licita la contractació del subministrament d’equips 

multifuncionals, recanvis i tòner, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 75.860,00 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga contemplada en el plec de clàusules administratives particulars, el valor 

estimat del contracte és de 151.720,00 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 18/10/2012, respecte de l’adequació dels 
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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 18/10/2012 respecte a l’existència de 

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

contractació a les partides 310400/92061Z/62510 i 310400/920610/21501 del 

pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2012, i la previsió de la 

seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2013 a 2016.  

 

Atès el que disposen els arts. 9, 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. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada d’Administració 

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

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament d’equips 

multifuncionals, recanvis i tòner, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 75.860,00 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga contemplada en el plec de clàusules administratives particulars, el valor 

estimat del contracte és de 151.720,00 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-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 
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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 75.860,00 €, més 15.930,60 € en concepte 

d’IVA, en total, 91.790,60 €, de la següent manera: 

 

Partida 310400/92061Z/62510 

 
Exercici 2012: 9.227,50 euros (op. A núm. 42675) 
Exercici 2013: 26.540,10 euros (op. APOS núm. 52432) 
 

Partida 310400/920610/21501 

 
Exercici 2013: 14.005,75 euros (op. APOS núm. 46692) 
Exercici 2014: 14.005,75 euros (op. APOS núm. 46695) 
Exercici 2015: 14.005,75 euros (op. APOS núm. 46696) 
Exercici 2016: 14.005,75 euros (op. APOS núm. 46698) 
 

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 la corresponent partida 

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2013 a 2016, a fi de poder 

atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

7 APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER A L’ANY 2012 I 

MODIFICACIÓ DE CARACTERÍSTIQUES DE PLACES DE L’OFERTA PÚBLICA 

D’OCUPACIÓ DE L’ANY 2010. 
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La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Atès que el Ple Municipal va aprovar, en sessió extraordinària, celebrada en data 4 

de gener d’enguany, la plantilla del personal al servei d'aquesta Administració, 

conjuntament amb el pressupost corresponent a l'exercici 2012. 

 

Atesa la limitació continguda en l’apartat 1 l’article 23, de la Ley 2/2012, de 29 de 

junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 sobre la prohibició en 

la incorporació de nou personal a través d’ofertes públiques d’ocupació, i l’excepció 

continguda en l’apartat 1.2 del mateix article, en la que es regula que aquesta 

limitació no serà d’aplicació per al sector de la Policia Local, segons apartat C), per al 

que fixa una taxa de reposició del 10 per cent, respectant, en tot cas, les 

disponibilitats pressupostàries del capítol I dels corresponents pressupostos de 

despeses. 

 

Atesa l’existència de deu places vacants d’agent de la policia local, de l’escala 

d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local i els seus 

vigilants, números de referència 286, 287, 289, 290, 295, 297, 298, 305, 309 i 2346, 

de la plantilla de personal funcionari de la Corporació. 

 

Amb la finalitat de satisfer els interessos públics que té encomanats aquesta 

Corporació i per tal d’adequar l’estructura del seu personal a la prestació dels serveis 

públics és oportú aprovar l’Oferta Pública d’Ocupació principal per a l’exercici 2012, 

atenent a l’establert a la citada norma. 

 

Altrament, atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada 

el dia 15 de març de 2010, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per 

l’exercici 2010. 

 

Atès que conformen, entre altres, l’esmentada Oferta Pública d’Ocupació sis places 

de tècnic/a mitjà/na de serveis personals de programes, subgrup A2, de la plantilla de 

personal laboral. 

 

Atès que el Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el dia 6 de setembre de 2012, 

va reconvertir dues de les sis places de tècnic/a mitjà/na de serveis personals de 
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programes, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral, en dues places de tècnic/a 

mitjà, subgrup A2, de la plantilla de personal laboral. 

 

Atès que la modificació que es proposa no és d’inclusió de vacants ni d’exclusió sinó 

que consisteix en el canvi de denominació d’una plaça. 

 

S’ha complert en el tràmit de l'Oferta Pública la obligació de negociar-la amb la 

representació sindical dels treballadors, a l'empara del que estableix l'article 37.l, de 

la llei 7/2007, de 12 d’abril, Estatuto básico del empleado público.  

 

Tenint en compte el previst a la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per l'any 

2012 pel que fa referència a la oferta pública, i la proposta d'Oferta Pública 

d'Ocupació que presenta la Direcció de 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 14 de juny 

de 2011, a la Junta de Govern Local, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 

Primer.- Aprovar l'Oferta Pública d'Ocupació per a l'any 2012 per proveir la plaça que 

figura vacant a la plantilla de personal funcionari: 
 

NOMBRE 
VACANTS 

DENOMINACIÓ 
PLAÇA GRUP PLANTILLA ACCÉS MODALITAT 

1 Agent de Policia Local C2 Funcionari Lliure Concurs oposició 
 

 

Segon.- Modificar característiques de places de l’Oferta Pública d’Ocupació de l’any 

2010: 
 

NOM-
BRE 
VA-

CANTS 

DENOMINACIÓ 
PLAÇA GRUP PLANTILLA ACCÉS MODALITAT OBSERVACIONS 

2 Tècnic/a mitjà/na A2 Laboral Lliure Concurs oposició 

Prové OPO 2010, 
modificació 

denominació de la 
plaça de tècnic/a 

mitjà/na de serveis 
personals de 

programes, com a 
conseqüència de la 
seva reconversió 
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Tercer.- Publicar íntegrament la present resolució al DOGC i BOPB, i comunicar-ho a 

la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

8 DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI CONCURRENT 

AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER ACC. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Vist que la Sra. M.A.C.C, funcionària interina de l’Ajuntament de Mataró, amb la 

categoria de Tècnica Mitjana, adscrita en el Servei de Família, ha presentat 

declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball principal 

on demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquest Ajuntament amb una 

activitat privada consistent en impartir sis tallers d’educació emocional a alumnes de 

6è d’Educació Primària de l’escola Vista Alegre, de Mataró. La durada seria el primer 

i segon trimestre del present curs escolar sense que s’especifiqui l’horari i, segons 

manifesta, no es contempla la percepció de cap retribució econòmica.  

 

Considerant que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, al Reial 

Decret 598/1985, de 30 d'abril, a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat 

de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals. 

 

Considerant que l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, sobre 

incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques estableix que 

l'exercici d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de 
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l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no 

podrà modificar la jornada de treball i l'horari dels interessats. En anàleg sentit, l’art. 

339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al 

servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat 

pública o privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.  

 

Pel que fa a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l'art. 329 del Decret 

214/1990, reconeix la compatibilitat de l'exercici de la funció pública amb l'activitat 

privada si les dues activitats, la funció pública i la privada, no superen la jornada 

ordinària incrementada en un 50%. 

 

Considerant que l'art. 330 del referit Decret 214/1990, estableix que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser 

sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en 

què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament 

amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan 

l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 

presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la 

realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu 

compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes 

en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi 

d’intervenir per raó del lloc públic. 

 

Considerant que l'art. 343 del mateix Decret manifesta que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat. 

 

Considerant que l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que 

correspon al Ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. D’acord 

amb la moció d’Alcaldia aprovada pel Ple Municipal en sessió extraordinària 

celebrada el 14 de juliol de 2011, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència 

sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del 

personal de la Corporació.  

Vist l'informe jurídic corresponent. 
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Per tot allò exposat, la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, en 

exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 4282/2011, de 14 de 

juny, PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest 

Ajuntament la senyora M.A.C.C, com a Tècnica Mitjana del Servei de Família, amb 

una activitat privada secundària consistent en impartir sis tallers d’educació 

emocional a alumnes de 6è d’Educació Primària de l’escola Vista Alegre, de Mataró. 

La durada seria el primer i segon trimestre del present curs escolar sense percepció 

de cap retribució econòmica. Tot plegat, de conformitat amb els termes referits a la 

part expositiva del present acord i sense que el reconeixement de la compatibilitat 

pugui modificar la jornada de treball i l’horari de la interessada.  

 

Segon.- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament 

sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de 

treball, tant del  principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de 

comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

9 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SECCIÓ QUARTA, RECAIGUDA EN 

EL RECURS D'APEL·LACIÓ 318/2011 INTERPOSAT PER EMV. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

“El Sr. EMV, funcionari en pràctiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró 
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fins el 31 de maig de 2010, data en la que fou cessat per no haver superat el període 

de sis mesos de pràctiques, va presentar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat contenciós administratiu de Barcelona contra la resolució (acta) de 21 de maig 

de 2010 per la qual es va declarar la no superació del període de pràctiques en la 

convocatòria, de data 6 de juliol de 2009, del procés selectiu per la cobertura de 7 

places d’agent de la Policia Local.  

 

L’esmentat recurs es va tramitar en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 490/2010.  

 

Vist que en data 28 de març de 2011, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de 

Barcelona va dictar Sentència núm. 109 per la qual va resoldre desestimar el recurs 

presentat pel Sr. EMV contra l’Ajuntament de Mataró, sense fer pronunciament sobre 

les costes processals.  

 

Vist que contra l’esmentada Sentència, el Sr. EMV va interposar recurs d’apel·lació 

davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 

Administrativa, presentant aquest Ajuntament el corresponent escrit d’oposició al 

recurs d’apel·lació.  

 

Vist que en data 2 d’octubre de 2012, la Secció quarta de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència 

núm. 1044/2012, per la qual desestima el recurs d’apel·lació interposat pel Sr. EMV 

contra la Sentència de data 28 de març de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 15 de Barcelona, confirmant l’esmentada Sentència en totes les 

seves parts, per ser adequada a Dret, i amb expressa imposició a la part apel·lant de 

les costes processals d’aquesta alçada, establint-se fins a un màxim total de 1.500 

euros.  

 

Vist que contra la Sentència núm. 1044/2012, de 2 d’octubre de 2012, no hi cap 

interposar recurs de cassació ordinari.  

  

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 4282/2011, de 

14 de juny, la regidora  delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen 

de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció 
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del següent ACORD: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 1044/2012, de 2 

d’octubre de 2012, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala 

Contenciosa Administrativa, Secció quarta, que desestima el recurs d’apel·lació 

interposat pel Sr. EMV contra la Sentència de data 28 de març de 2011, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona en el recurs 490/2010, 

confirmant l’ esmentada Sentència en totes les seves parts, per ser adequada a Dret, i 

amb expressa imposició a la part apel·lant de les costes processals d’aquesta alçada, 

establint-se fins a un màxim total de 1.500 euros.  

 

Segon.- Elaborar i presentar davant l’òrgan jurisdiccional competent la taxació de 

costes causades en la segona instància.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 
-Urbanisme, Medi Ambient i Habitatge- 

 

10 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC DE 18/10/2012 QUE 

DESESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT PER SALVADOR PAGÈS 

CONTRA LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE 

BARCELONA RELATIVA AL PR DE LA UA-72 CAN QUIRZE. 

 

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

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

 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat Sentència el 18 

d’octubre de 2012, que desestima el recurs d'apel·lació núm. 121/2010, interposat per 
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S.P.A., contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que 

declara inadmissible el recurs ordinari núm. 678/2007, interposat contra el decret 

d’alcaldia de 17 de març de 2003, pel qual s’aprova definitivament el projecte de 

reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 72, que desenvolupa el Pla Parcial del sector Can 

Quirze. 

 

La Sentència és favorable als interessos municipals, desestima el recurs i condemna en 

costes a S.P.A amb un import màxim de 200 euros. Confirma la inadmissibilitat del 

recurs per fora de termini, es va interposar passats els dos mesos dels que disposava. 

El decret es va publicar el 7 d’abril de 2003 i no es va interposar recurs contenciós 

administratiu fins el 7 de desembre de 2007, o sigui passats quatre anys. 

 

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 de 18 d’octubre de 2012, que desestima el recurs d'apel·lació núm. 121/2010, 

interposat per S.P.A, contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de 

Barcelona, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 678/2007, interposat contra 

el decret d’alcaldia de 17 de març de 2003, pel qual s’aprova definitivament el projecte 

de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació 72, que desenvolupa el Pla Parcial del sector 

Can Quirze. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal als efectes escaients.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 
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11 ORDRE DE RETIRADA DE L’EXCÉS D’ALÇADA DE LA TANCA 

PERIMETRAL A CARRER, AL C. FÍDIES, 5-7, BXS 1ª. 

 

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

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

 

“Per provisió de 28 de setembre de 2012 ha estat incoat a E.F.G. expedient de 

protecció de la legalitat urbanística, per reincident en la instal·lació sense llicència 

d’increment de tanca il·legalitzable, al c. Fídies, 5-7, bxs 1a, i li ha estat concedit el 

termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient. 

 

La persona interessada ha presentat un informe tècnic i sol·licita la legalització de 

l’alçada de les tanques. 

 

Respecte a la sol·licitud de l’interessat i de l’informe tècnic presentat resulta que ja va 

ser objecte de desestimació en acords de la Junta de Govern Local de 7 de febrer i 

de 19 de setembre de 2011, en exp. núm. 20100411DIS, en superar els 2 m. d’alçada 

màxima permesa a l’article 95.1 de les Normes urbanístiques del Pla general, en els 

següents termes: 

 

“Pel que fa a la tanca perimetral l’amidament del tècnic municipal és des de 

l’exterior de la finca i la del dictamen aportat és des de l’interior de la finca, d’aquí 

la diferència dels amidaments. El servei tècnic municipal el 30 de maig de 2011, 

arran del recurs ha efectuat nous mesuraments de la tanca. Per un carrer les 

mides en diferents punts són de 2,65 m, 2,60 m, 3,00 m, 2,45 m i 2,00 m, del que 

resulta un promig de 2,54. Per l’altra carrer mesura 2,85 m, 2,00 m, 2,80 i 2,40 m, 

essent un promig de 2,51 m. Tampoc compleixen que la segona meitat sigui de 

material calat o vegetal, és opaca una part de bruc i una altra de material 

artificial, encara que pretengui imitar material vegetal.” 

 

L’increment de les tanques van ser retirades en compliment dels esmentats acords, 

conforme va comprovar el servei d’inspecció municipal el 23 de gener de 2012, i ara 

ha tornat a cometre la mateixa infracció. 

El servei tècnic municipal ha informat que les tanques superen els 2 m. d’alçada prevista 

a l’article 95.1 de les Normes urbanístiques del Pla general. 
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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.- Desestimar les al·legacions i ordenar a E.F.G. que en el termini màxim d’un 

mes, retiri l’excés d’alçada de 2 m. de la tanca perimetral a carrer, al c. Fídies, 5-7, 

bxs 1a, que infringeix la normativa del Pla general d’ordenació, amb l’advertència que 

la reincidència és una agreujant en la responsabilitat als efectes de graduar la multa 

per infracció urbanística. 

  

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

-Via pública- 

 

12 IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
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POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 01 de juny de 2012 es va incoar expedient sancionador 
a J.S.C., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  
P12OAD0310001  en data, 15 de març de 2012, sent les 13:43 h.  per l'Agent de la 
Policia Local de Mataró núm.  3138,  al carrer de Riera de Cirera amb el carrer Carles 
Padrós 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.- Atès que es va procedir a la notificació de l'esmentada resolució al domicili 
de J.S.C, que consta recollit al document que motivà l'inici d'aquest procediment, 
resultant aquesta infructuosa, sent retornada a aquesta Administració, efectuant un 
segon intent de notificació amb idèntic resultat. 
 
Atès que, intentada la notificació,  no s'ha pogut practicar, s'ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP de data 24/10/12), segons el que disposa l'article 59 de la Llei 
30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
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 març de 2012, l'Agent de la Policia Local de Mataró núm. 3138 sent les 
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13:43 h. al carrer de Riera de Cirera amb el carrer Carles Padrós de Mataró, va 
constatar que el Sr. J.S.C, passejava un gos de raça Rottweiler i de nom Ceus, en les 
següents condicions:  
 
- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
D'aquests fets resulta/en responsable/s  
 
 - en/na J.S.C amb CIF/NIF: 38873745l, i amb domicili a efectes de notificacions CR 
XXX de Mataró 
 
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 
 
Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment 
vigent, i concretament consisteixen en:  
 
-Portar el gos 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. 
 
 
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 200,51-euros, per la 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 
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competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta 
Junta de Govern Local, PROPOSO: 
 
Únic.- Imposar una sanció, 200,51 -euros a J.S.C, 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: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

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

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

 


