ACTA NÚM. 8/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 29 D’ABRIL DEL 2013.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou d’abril 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
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

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

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

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

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 d’abril de
2013.

2

DESPATX OFICIAL

1

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
3

4

5

6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

-Gestió EconòmicaDonar compte de l’Informe d’execució pressupostaria corresponent al primer trimestre
de l’exercici 2013.
-Servei d’IngressosDonar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3
de Barcelona, en virtut de la qual es va estimar el recurs contenciós administratiu núm.
149/2011 F, interposat per XFERA MÓVILES, SA contra la liquidació girada en
concepte de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic, corresponent a l’any
2010.
Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona, en virtut de la qual es va estimar el recurs contenciós administratiu núm.
38/2012-A2, interposat per XFERA MÓVILES, SA contra la liquidació girada en
concepte de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic, corresponent a l’any
2011.
-Servei de Compres i ContractacionsAprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, dels
serveis postals.
Adjudicació del servei de gestió de la Plataforma d’Atenció Telefònica del Servei
d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
Ratificació del decret 2083/2013, de 27 de març, sobre modificació de la composició
de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça de tècnic/a superior, subgrup
A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant concurs oposició.
Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera
de tècnic/a mitjà/ana de promoció econòmica, subgrup A2, mitjançant un concurs de
mèrits amb proves, per possibles substitucions.
Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la provisió del Director/a del
CFA Can Noé, mitjançant concurs de mèrits amb proves.
Ratificació del decret 2633/2013, de 22 d’abril, sobre modificació de la composició de
l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça de TAE Pedagog/a, subgrup A1, de
l’escala d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure.
Ratificació del decret 2632/2013, de 22 d’abril, sobre modificació de la composició de
l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça de TAE Psicòleg/a, subgrup A1, de
l’escala d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure.
Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de
treball presentada per FEB.
Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball
presentada per APC.
Declaració de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de treball
presentada per MGO
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-
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Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni
Arquitectònic i Ambiental de Mataró, per incloure-hi / catalogar, tres nous elements
arquitectònics: ELS BUNQUERS DE LA PLATJA, L’AQÜEDUCTE DE LES CINC
SENIES I EL REPARTIDOR D’AIGÜES DEL C. BISBE MAS.

2

17

18

19

20
21

Donar compte de la Sentencia dictada pel Jurat Contenciós administratiu nº 7 de
Barcelona, que desestima el RCA interposat per l’Assemblea Pagesa del Maresme
contra la desestimació, per silenci administratiu, del recurs de reposició interposat
contra el decret de l’alcalde pel que s’aprova definitivament el Projecte d’urbanització
de la Rda. Barceló Illa Fàbregas i de Caralt, relatiu al desmuntatge, trasllat i posterior
muntatge de la nau de Can Fàbregas
-Espais PúblicsProposta d’aprovació inicial del projecte de clavegueram i de l’aigua potable del carrer
Manuel Fradera i Llanes, entre Domènec Matheu i Joan Arnau Palau.
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’ActivitatsDonar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17
de Barcelona, que declara la inadmissibilitat del recurs ordinari núm.59/2011,
interposat contra l’ampliació de llicència i la llicència de 1a. ocupació, per la reforma i
ampliació de residència i centre de dia de gent gran, al c. l’Esplanada, 74-76
-Via públicaImposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Donar compliment al contingut de la sentència dictada pel Jutjat contenciós
administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu número
467/2011-C interposat pel senyor J.J.L.
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 15 d’abril de 2013.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

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
-Gestió Econòmica3

DONAR COMPTE DE L’INFORME D’EXECUCIÓ PRESSUPOSTARIA

CORRESPONENT AL PRIMER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2013.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Les bases d’execució de la proposta de pressupost per a l’exercici 2013 estableixen en
l’article 55 que de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció
presentarà trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d’Administració i Atenció
Ciutadana.
És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2013.”
Es donen per assabentats

-Servei d’Ingressos4

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA
QUAL ES VA ESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
149/2011

F,

INTERPOSAT

PER XFERA

MÓVILES,

SA

CONTRA LA

LIQUIDACIÓ GIRADA EN CONCEPTE DE LA TAXA PELS APROFITAMENTS
ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC, CORRESPONENT A L’ANY 2010.

4

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 3 d’abril de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona va
dictar sentència en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm.
149/2011 F, interposat per la mercantil

XFERA MÓVILES, SA

contra el decret

municipal núm. 411/2011, de 17 de gener, en virtut del qual es va desestimar el recurs
de reposició presentat per la societat esmentada, contra la liquidació núm. 2641524,
d’un import de 8.102,19 euros, girada en concepte de la taxa pels aprofitaments
especials del domini públic a favor de les empreses explotadores de subministraments
d’interès general, servei de telefonia mòbil, corresponent a l’any 2010.
La sentència és desfavorable als interessos municipals, atès que declara nul·la la
liquidació objecte del recurs.
L’òrgan jurisdiccional motiva que en la resolució d’aquest recurs incideix la sentència de
data 12 de juliol de 2012 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), arran de la
qual el Tribunal Suprem reprodueix i manté la doctrina de l’òrgan jurisdiccional. Aquesta
sentència manifesta que l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE, relativa a l’autorització
de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, ha de ser interpretat en el sentit que
s’oposa a l’aplicació d’un cànon per drets d’instal·lació de recursos en una propietat
pública, o per sobre o per sota d’aquesta, als operadors que, sense ser propietaris
d’aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil. També estableix
que aquest precepte té efecte directe.
Pel que fa al caràcter suposadament discriminatori i desproporcionat de la taxa, el
Tribunal Suprem considera que, per a la medició del valor de la utilitat, no es pot tenir
present el volum dels ingressos que cada empresa operadora pot facturar per les
trucades efectuades i rebudes en el municipi.
En definitiva, considera que el Tribunal Suprem, en la seva condició d’òrgan
jurisdiccional superior en l’ordre contenciós administratiu, ha donat la solució jurídica a la
controvèrsia plantejada. La taxa impugnada sí és el cànon en el sentit de l’article 13 de
la Directiva, de manera que només pot sotmetre’s al cànon els operadors titulars de les
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xarxes instal·lades en el domini públic, però no als operadors que reben servei
d’interconnexió.
D’acord amb la primacia del dret comunitari i la força obligatòria del criteri emès pel
TJUE en la interpretació per via prejudicial de la Directiva, resulta innecessari suspendre
i esperar la resolució de la qüestió prejudicial plantejada al TJUE pel Jutjat Contenciós
administratiu núm. 17 de Barcelona.
Tal com raona el Tribunal Suprem, la citada sentència del TJUE obliga els tribunals
espanyols a corregir la seva doctrina i fins i tot al legislador a modificar la Llei de les
hisendes locals, per a excloure expressament els operadors de telefonia mòbil no
només del règim de quantificació de la taxa, sinó també de l’obligació de pagar la taxa
qüestionada quan, no essent titulars de xarxes, ho siguin de drets d’ús, accés o
interconnexió a aquestes. La normativa sectorial ha de prevaler sobre la Llei d’hisendes
locals i òbviament caldrà modificar la regulació de les ordenances municipals per a
ajustar-se als paràmetres de la Directiva.
La sentència és ferma i no és susceptible de cap recurs.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 3 d’abril de 2013 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, en virtut de la qual es va estimar el
recurs contenciós administratiu núm. 149/2011 F, interposat per la mercantil XFERA
MÓVILES, SA

contra el decret municipal núm. 411/2011, de 17 de gener, de

desestimació del recurs de reposició presentat per la societat esmentada, contra la
liquidació núm. 2641524, d’un import de 8.102,19 euros, girada en concepte de la taxa
pels aprofitaments especials del domini públic a favor de les empreses explotadores de
subministraments d’interès general, servei de telefonia mòbil, corresponent a l’any 2010.
Segon.- Donar compliment a aquesta sentència i retornar a XFERA MÓVILES, SA la
quantitat de 8.102,19 euros.
6

Tercer.- Anul·lar l’operació comptable de dret reconegut núm. DR 28871/2010, per un
import de 8.102,19 euros.
Quart.- Comunicar l’acord al Jutjat, a la persona interessada, a la Tresoreria municipal,
al Servei de municipal de Gestió Econòmica i a l’ ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA
QUAL ES VA ESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
38/2012-A2,

INTERPOSAT

PER XFERA

MÓVILES,

SA

CONTRA LA

LIQUIDACIÓ GIRADA EN CONCEPTE DE LA TAXA PELS APROFITAMENTS
ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC, CORRESPONENT A L’ANY 2011.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 7 de març de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona va
dictar sentència en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm.
38/2012-A2, interposat per la mercantil

XFERA MÓVILES, SA

contra el decret

municipal núm. 7379/2011, de 8 de novembre, en virtut del qual es va desestimar el
recurs de reposició presentat per la societat esmentada, contra la liquidació núm.
2914486, d’un import de 10.426,52 euros, girada en concepte de la taxa pels
aprofitaments especials del domini públic a favor de les empreses explotadores de
subministraments d’interès general, servei de telefonia mòbil, corresponent a l’any 2011.
La sentència és desfavorable als interessos municipals, atès que declara nul·la la
liquidació objecte del recurs.
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L’òrgan jurisdiccional manifesta que la qüestió litigiosa ha estat en essència dirimida per
la sentència de data 12 de juliol de 2012 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
(TJUE), en aplicació de la qual el Tribunal Suprem ha dictat diverses sentències (per
exemple les de data 10 i 15 d’octubre de 2012), formant així jurisprudència a l’empara
de l’article 1.6 del Codi Civil Espanyol. Per aquesta raó, no és possible aprofundir en
aquest punt litigiós.
És indiscutible que la part actora no és titular de cap xarxa pròpia de telefonia per a
poder prestar els seus serveis.
Aquesta sentència manifesta que l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE, relativa a
l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, ha de ser interpretat
en el sentit que s’oposa a l’aplicació d’un cànon per drets d’instal·lació de recursos en
una propietat pública, o per sobre o per sota d’aquesta, als operadors que, sense ser
propietaris d’aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil.
També estableix que aquest precepte té efecte directe.
D’acord amb l’article 13 de la Directiva, els fets o objectes susceptibles de cànon són
tres: l’ús de radiofreqüències, l’assignació de números i el reconeixement de drets
d’ocupació de la propietat pública i privada.
L’òrgan jurisdiccional entén que la fórmula emprada per a calcular la taxa és
discriminatòria i desproporcionada, vulnerant l’article 24 de la Lle d’hisendes locals.
En darrer terme, l’òrgan jurisdiccional motiva la no imposició de les costes en l’existència
de circumstàncies excepcionals per a la seva no imposició, ja que en el seu moment i
actualment s’han generat seriosos dubtes de dret en la resolució del present cas, amb
suspensions procedimentals en uns altres Jutjats i Tribunals.
La sentència és ferma i no és susceptible de cap recurs.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
ACORDS:
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Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 7 de març de 2013 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en virtut de la qual es va estimar
el recurs contenciós administratiu núm. 38/2012-A2, interposat per la mercantil XFERA
MÓVILES, SA contra el decret municipal núm.7379/2011, de 8 de novembre, en virtut
del qual es va desestimar el recurs de reposició presentat per la societat esmentada,
contra la liquidació núm. 2914486, d’un import de 10.426,52 euros, girada en concepte
de la taxa pels aprofitaments especials del domini públic a favor de les empreses
explotadores de subministraments d’interès general, servei de telefonia mòbil,
corresponent a l’any 2011.
Segon.- Donar compliment a aquesta sentència i retornar a XFERA MÓVILES, SA la
quantitat de 10.426,52 euros.
Tercer.- Anul·lar l’operació comptable de dret reconegut núm. DR 34649/2011.
Quart.- Comunicar l’acord al Jutjat, a la persona interessada, a la Tresoreria municipal,
al Servei de municipal de Gestió Econòmica i a l’ ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions6

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DELS
SERVEIS POSTALS.

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
9

“Relació de fets
1. Mitjançant informe de data 19/04/2013, la cap del Servei de Compres i
Contractacions sol·licita la tramitació de la contractació dels serveis postals per
l’Ajuntament de Mataró i les empreses municipals Aigües de Mataró, Grup PUMSA, i
el TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM).
2. El pressupost màxim de licitació per l’ any de durada inicial del contracte es de
212.843,27 € més 44.697,08 € en concepte d’IVA, en total 257.540,35 €
3. Tenint en compte la possibilitat de pròrroga per 1 any addicional, el valor estimat
del contracte és de 425.686,54 € euros.
4. Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 22/04/2013, 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 22/04/2013 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient .
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 dels serveis postals, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 212.843,27 euros, IVA no
inclòs, per l’ any de durada inicial del contracte.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 1 anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives particulars, el valor
estimat del contracte és de 425.686,54 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 subjecte a regulació harmonitzada
Tercer.- Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’ anunci al DOUE.
Quart.- Atendre la despesa de fins a 212.843,27 €, més 44.697,08 € en concepte
d’IVA, en total, 257.540,35 €, de la següent manera:
122.978,20 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró
Exercici 2013: 40.992,73 euros (operació A núm. 21431)
Exercici 2014 : 81.985,47 euros (operació APOS núm. 21436)
134.562,15 €, IVA inclòs, a càrrec dels pressupostos de les empreses Aigües de
Mataró, Grup PUMSA, i TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM).
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
del pressupost municipal que s’aprovi per a l’ exercici 2014 , a fi de poder atendre les
despeses que es preveu meriti la present contractació durant l’ esmentada anualitat.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LA PLATAFORMA D’ATENCIÓ
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TELEFÒNICA DEL SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2013 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de gestió de la
Plataforma d’Atenció Telefònica del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de
Mataró.
La Cap del Servei d’Atenció Ciutadana, per mitjà d’informe de data 4 d’abril de 2013,
va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i
per informe de data 19 d’abril de 2013 ha valorat les ofertes econòmiques, tot
quedant classificada en primer lloc l’empresa “CEE Sertel, SA”. 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 la partida 300700/925120/22799 del
pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i
suficient per als exercicis futurs de 2014 i 2015.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió
de la Plataforma d’Atenció Telefònica del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
de Mataró, a favor de l’empresa CEE Sertel, SA, d’acord amb les condicions i preus
oferts en la seva proposició.
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Segon.- Requerir a l’empresa “CEE Sertel, SA” que constitueixi a favor de
l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 15.993,86 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 114,30 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “CEE Sertel, SA” l’import de 319.877,25
euros, més 67.174,22 euros, en concepte d’IVA, amb càrrec a la partida
400103/171130/21000, de la següent manera:
Any 2013: operació D núm. 21559 per import de 129.017,16 €
Any 2014 a 2015: operació ADPOS núm. 21584 per import de 258.034,31 €
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovi per a l’exercici del 2014 i 2015, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa
partida:

Any 2013: operació A/ núm. 21574 per import de 29.396,12 €
Any 2014 a 2015: operació APOS/ núm. 21576 per import de 316.826,56 €
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Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
8

RATIFICACIÓ DEL DECRET 2083/2013, DE 27 DE MARÇ, SOBRE

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ DEL PROCÉS
PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A SUPERIOR, SUBGRUP A1, DE
L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 1 d’octubre de 2012, va acordar aprovar les
bases específiques, així com convocar el procés selectiu per cobrir una plaça de
tècnic/a superior, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant concurs
oposició lliure
En l’annex de bases específiques, es nomenava l’òrgan de selecció d’aquest procés,
havent-se evidenciat la necessitat de la seva modificació, amb el què per tal de poder
continuar amb el procés selectiu en termini, el regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana va resoldre per decret número 2083/2013, de data 27 de març de
2013, modificar la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça
de tècnic/a superior, grup A1.
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
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Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del
següent ACORD:
ÚNIC- Ratificar el decret número 2083/2013, de data 27 de març de 2013, el
contingut del qual és el següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 1 d’octubre de 2012, va acordar aprovar les
bases específiques, així com convocar el procés selectiu per cobrir una plaça de
tècnic/a superior, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant
concurs oposició lliure.
En l’annex de bases específiques i en relació a l’òrgan de selecció, es van designar
les següents persones:
Secretària titular: Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga de recursos humans, del
Servei de Desenvolupament i Organització.
Secretària suplent: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del Servei de
Desenvolupament i Organització
Essent necessari modificar aquestes designacions en el sentit de nomenar les
següents persones:
Secretària titular: Sra. Eva Sans Pérez, tènica de formació, del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Secretària suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, tècnic mitjà de gestió, del Servei de
Relacions Laborals i Assistència Jurídica.
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 4282/2011, de
data 25 de gener de 2013, Resolc:
Primer.- Modificar la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una
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plaça de tècnic/a superior, subgrup A1, de l’escala d’administració especial,
mitjançant concurs oposició lliure, en el sentit de nomenar les següents persones:
Secretària titular: Sra. Eva Sans Pérez, tènica de formació, del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Secretari suplent: Sr. Carles Ruiz Nogueras, tècnic mitjà de gestió, del Servei de
Relacions Laborals i Assistència Jurídica.
Segon.- Publicar la present resolució a la pàgina web municipal, al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, i a la resta de mitjans habituals de difusió, per a general
coneixement.
Tercer.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local a la propera
sessió que se celebri.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (7).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA, SUBGRUP A2, 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
de diversos perfils de tècnics mitjans de promoció econòmica, grup A2.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
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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 laboral temporal al
servei de les entitats locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de
2011, a la Junta de Govern Local.
El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que
regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern
Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnics mitjans de
promoció econòmica, grup A2.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,
comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
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exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (7).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA

PROVISIÓ DEL DIRECTOR/A DEL CFA CAN NOÉ, MITJANÇANT CONCURS DE
MÈRITS AMB PROVES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per decret de la Presidència de l’extint IME número 537/2009, de 22 de juny, es va
aprovar el nomenament de la senyora T.P.T. com a directora del CFA Can Noè des
de l’1 de juliol de 2009 i fins al 30 de juny de 2013.
El Títol IX de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC) regula la direcció i el
govern dels centres educatius.
El Decret 155/2010, de 2 de novembre, estableix la regulació de la direcció dels
centres educatius públics i del personal directiu professional docent. En la seva
disposició addicional quarta s’especifica que correspon a cada ens local titular de
centres públics concretar les funcions de la direcció d’aquests centres, establir les
condicions i els procediments per a la selecció, nomenament, renovació, cessament,
formació i reconeixement de la direcció, així com determinar els efectes dels resultats
de l’avaluació de la funció directiva, en el marc del que estableixen les lleis.
Atés que existeix la necessitat de seleccionar a una persona per tal que realitzi les
funcions de director/a del CFA Can Noè, de titularitat municipal, per la finalització del
nomenament de l’actual director/a.
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Atés la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases úniques i excepcionals que regulin l’esmentat procés.
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 4282/2011, 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 dels
següents ACORDS:
Primer .- Aprovar les bases que s’adjunten com a annex i que regularan el procés de
provisió per realitzar les funcions de director/a del CFA Can Noè, sota la
dependència jeràrquica de la cap del servei d’Educació, de la Direcció
d’Ensenyament de l’Ajuntament de Mataró, durant el període inclòs de l’1 de juliol de
2013 al 30 de juny de 2017, ambdós inclosos.
Segon.- Convocar el procés de provisió referit en el punt anterior.
Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de participació de 10 dies
naturals, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquest acord
de convocatòria en el portal corporatiu.
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al portal
corporatiu, i exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general
coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11

Unanimitat. (7).

RATIFICACIÓ DEL DECRET 2633/2013, DE 22 D’ABRIL, SOBRE
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MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ DEL PROCÉS
PER COBRIR UNA PLAÇA DE TAE PEDAGOG/A, SUBGRUP A1, DE L’ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 10 de desembre de 2012, va acordar
aprovar les bases específiques, així com convocar el procés selectiu per cobrir una
plaça de TAE Pedagog/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial,
mitjançant concurs oposició lliure.
En l’annex de bases específiques, es nomenava part l’òrgan de selecció d’aquest
procés, que es va completar amb el nomenament complert fet per resolució del
regidor delegat d'Administració i Atenció Ciutadana, de data 22 de febrer de 2013,
número de decret 1292/2013, de llista provisional de persones admeses i excloses.
Havent-se evidenciat la necessitat de la seva modificació, i per tal de poder continuar
amb el procés selectiu en termini, el regidor delegat d’Administració i Atenció
Ciutadana va resoldre per decret número 2633/2013, de data 22 d’abril de 2013,
modificar la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça de TAE
Pedagog/a, subgrup A1.
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:
ÚNIC- Ratificar el decret número 2633/2013, de data 22 d’abril de 2013, el contingut
del qual és el següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 10 de desembre de 2012, va acordar
aprovar les bases específiques, així com convocar el procés selectiu per cobrir una
plaça de TAE Pedagog/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial,
mitjançant concurs oposició lliure.
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En l’annex de bases específiques i en relació a l’òrgan de selecció, es van designar
les següents persones com a integrants del mateix, així com que es van relacionar
dues persones que assistirien com a assessores de l’òrgan, i que son els següents:
“Titulars:
Presidenta: Sra. Anna M. Molist Bordas, cap de servei de Desenvolupament
i Organització
Vocal 1 i 2: Un/a tècnic/a amb titulació igual o superior a l’exigida a la
convocatòria de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal 3er i 4rt: Un/a tècnic/a especialista en la matèria d’una altre
Administració, amb titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria.
Secretària: Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Suplents:
Presidenta: Sra. Mercedes Baeza García, cap de servei de Relacions
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocal 1 i 2: Un/a tècnic/a amb titulació igual o superior a l’exigida a la
convocatòria de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal: 3er i 4rt: Un/a tècnic/a especialista en la matèria d’una altre
Administració, amb titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria.
Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Assistiran com a assessores a l’òrgan de selecció la Sra. Assumpció Muñoz
Guerrero, cap del servei de Benestar Social i la Sra. Lola Ruiz Lombardo,
cap de la secció d’Infància i Família.”
Així mateix, per resolució del regidor delegat d'Administració i Atenció Ciutadana, de
data 22 de febrer de 2013, número de decret 1292/2013, es va resoldre aprovar la
llista provisional de persones admeses i excloses, així com el nomenament de la
totalitat dels membres de l’òrgan selectiu:
“Titulars:
Presidenta: Sra. Anna M. Molist Bordas, cap de servei de Desenvolupament
i Organització
Vocals:
Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i qualitat del Servei
de Desenvolupament i Organització.
Sra. Olga Liao Vidal, Coordinadora de l'Equip Funcional d'Infància 7 dels
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Sra. Mercè Sarró Català, Cap de Secció de Barcelona Comarques dels
Serveis Territorials d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les Comarques
de Barcelona.
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Sra. Cristina Jiménez Anton, Direcció de Serveis, Departament de Cultura.
Secretària: Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Suplents:
Presidenta: Sra. Mercedes Baeza García, cap de servei de
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocals:
Sra. Assumpta Lluch Cornellas, tècnic/a de salut pública de la
Salut Pública.
Sra. Odile Carrera, pedagoga, tècnic referent de l’EFI-5 de la
l’àrea metropolitana de les Comarques de Barcelona.
Sr. Miquel Martos, Cap del Servei Territorial d’Atenció a la
l’Adolescència de les Comarques de Barcelona.
Sr/a. Enric Ripollès Bosch, Pedagogia, Universitat de Barcelona.

Relacions
Secció de
Secció de
Infància i

Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del Servei de
Desenvolupament i Organització”
Essent aquest el nomenament, s’ha considerat necessari modificar les següents
dessignacions en el sentit què la secretaria titular del tribunal recaigui en un dels
seus membres, que per tant, tindrà dret a veu i a vot, i en el sentit de dessignar una
persona més que assitirà com a assessora de l’òrgan de selecció, amb el què l’òrgan
de selecció i les persones que assistiran com a assessores del mateix, quedaria
conformat definitivament de la següent manera:
Titulars:
Presidenta: Sra. Anna M. Molist Bordas, cap de servei de Desenvolupament
i Organització
Vocal i secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i
qualitat del Servei de Desenvolupament i Organització.
Vocals:
Sra. Olga Liao Vidal, Coordinadora de l'Equip Funcional d'Infància 7 dels
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Sra. Mercè Sarró Català, Cap de Secció de Barcelona Comarques dels
Serveis Territorials d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les Comarques
de Barcelona.
Sra. Cristina Jiménez Anton, Direcció de Serveis, Departament de Cultura.
Suplents:
Presidenta: Sra. Mercedes Baeza García, cap de servei de Relacions
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocals:
Sra. Assumpta Lluch Cornellas, tècnic/a de salut pública de la Secció de
Salut Pública.
Sra. Odile Carrera, pedagoga, tècnic referent de l’EFI-5 de la Secció de
l’àrea metropolitana de les Comarques de Barcelona.
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Sr. Miquel Martos, Cap del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència de les Comarques de Barcelona.
Sr/a. Enric Ripollès Bosch, Pedagogia, Universitat de Barcelona.
Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Assessores a l’òrgan de selecció:
La Sra. Assumpció Muñoz Guerrero, cap del servei de Benestar Social
La Sra. Lola Ruiz Lombardo, cap de la secció d’Infància i Família.
La Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga del Servei de Desenvolupament i
Organització.
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 4282/2011, de
data 25 de gener de 2013, Resolc:
Primer.- Modificar la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una
plaça de TAE Pedagog/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial,
mitjançant concurs oposició lliure, en el sentit que quedi constiuït com resta a
continuació, així com dessignar les següents persones com a assessores a l’òrgan
de selecció:
Titulars:
Presidenta: Sra. Anna M. Molist Bordas, cap de servei de Desenvolupament
i Organització
Vocal i secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i
qualitat del Servei de Desenvolupament i Organització.
Vocals:
Sra. Olga Liao Vidal, Coordinadora de l'Equip Funcional d'Infància 7 dels
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Sra. Mercè Sarró Català, Cap de Secció de Barcelona Comarques dels
Serveis Territorials d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les Comarques
de Barcelona.
Sra. Cristina Jiménez Anton, Direcció de Serveis, Departament de Cultura.
Suplents:
Presidenta: Sra. Mercedes Baeza García, cap de servei de Relacions
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocals:
Sra. Assumpta Lluch Cornellas, tècnic/a de salut pública de la Secció de
Salut Pública.
Sra. Odile Carrera, pedagoga, tècnic referent de l’EFI-5 de la Secció de
l’àrea metropolitana de les Comarques de Barcelona.
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Sr. Miquel Martos, Cap del Servei Territorial d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència de les Comarques de Barcelona.
Sr/a. Enric Ripollès Bosch, Pedagogia, Universitat de Barcelona.
Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Assessores a l’òrgan de selecció:
La Sra. Assumpció Muñoz Guerrero, cap del servei de Benestar Social.
La Sra. Lola Ruiz Lombardo, cap de la secció d’Infància i Família.
La Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga del Servei de Desenvolupament i
Organització.
Segon.- Publicar la present resolució a la pàgina web municipal, al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, i a la resta de mitjans habituals de difusió, per a general
coneixement.
Tercer.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local a la propera
sessió que se celebri.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12

Unanimitat. (7).

RATIFICACIÓ DEL DECRET 2632/2013, DE 22 D’ABRIL, SOBRE

MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE L’ÒRGAN DE SELECCIÓ DEL PROCÉS
PER COBRIR UNA PLAÇA DE TAE PSICÒLEG/A, SUBGRUP A1, DE L’ESCALA
D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 10 de desembre de 2012, va acordar
aprovar les bases específiques, així com convocar el procés selectiu per cobrir una
plaça de TAE Psicòleg/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant
concurs oposició lliure.
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En l’annex de bases específiques, es nomenava part l’òrgan de selecció d’aquest
procés, que es va completar amb el nomenament complert fet per resolució del
regidor delegat d'Administració i Atenció Ciutadana, de data 22 de febrer de 2013,
número de decret 1297/2013, de llista provisional de persones admeses i excloses.
Havent-se evidenciat la necessitat de la seva modificació, i per tal de poder continuar
amb el procés selectiu en termini, el regidor delegat d’Administració i Atenció
Ciutadana va resoldre per decret número 2632/2013, de data 22 d’abril de 2013,
modificar la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una plaça de TAE
Psicòleg/a, subgrup A1.
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:
ÚNIC- Ratificar el decret número 2632/2013, de data 22 d’abril de 2013, el contingut
del qual és el següent:
“La Junta de Govern Local, en sessió de 10 de desembre de 2012, va acordar
aprovar les bases específiques, així com convocar el procés selectiu per cobrir una
plaça de TAE Psicòleg/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant
concurs oposició lliure.
En l’annex de bases específiques i en relació a l’òrgan de selecció, es van designar
les següents persones com a integrants del mateix, així com que es van relacionar
dues persones que assistirien com a assessores de l’òrgan, i que son els següents:
“Titulars:
Presidenta: Sra. Anna M. Molist Bordas, cap de servei de Desenvolupament
i Organització
Vocal 1 i 2: Un/a tècnic/a amb titulació igual o superior a l’exigida a la
convocatòria de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal 3er i 4rt: Un/a tècnic/a especialista en la matèria d’una altre
Administració, amb titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria.
Secretària: Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga del Servei de
Desenvolupament i Organització.
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Suplents:
Presidenta: Sra. Mercedes Baeza García, cap de servei de Relacions
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocal 1 i 2: Un/a tècnic/a amb titulació igual o superior a l’exigida a la
convocatòria de l’Ajuntament de Mataró.
Vocal: 3er i 4rt: Un/a tècnic/a especialista en la matèria d’una altre
Administració, amb titulació igual o superior a l’exigida a la convocatòria.
Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Assistiran com a assessores a l’òrgan de selecció la Sra. Assumpció Muñoz
Guerrero, cap del servei de Benestar Social i la Sra. Lola Ruiz Lombardo,
cap de la secció d’Infància i Família.”
Així mateix, per resolució del regidor delegat d'Administració i Atenció Ciutadana, de
data 22 de febrer de 2013, número de decret 1297/2013, es va resoldre aprovar la
llista provisional de persones admeses i excloses, així com el nomenament de la
totalitat dels membres de l’òrgan selectiu:
“Titulars:
Presidenta: Sra. Anna M. Molist Bordas, cap de servei de Desenvolupament
i Organització
Vocals:
Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i qualitat del Servei
de Desenvolupament i Organització.
Sra. Olga Liao Vidal, Coordinadora de l'Equip Funcional d'Infància 7 dels
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Sra. Mercè Sarró Català, Cap de Secció de Barcelona Comarques dels
Serveis Territorials d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les Comarques
de Barcelona.
Sr. Oriol Carvajal León, de l’Ajuntament de Premia de Mar.
Secretària: Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga del Servei de
Desenvolupament i Organització.
Suplents:
Presidenta: Sra. Mercedes Baeza García, cap de servei de
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocals:
Sra. Assumpta Lluch Cornellas, tècnic/a de salut pública de la
Salut Pública.
Sra. Odile Carrera, pedagoga, tècnic referent de l’EFI-5 de la
l’àrea metropolitana de les Comarques de Barcelona.
Sr. Miquel Martos, Cap del Servei Territorial d’Atenció a la
l’Adolescència de les Comarques de Barcelona.
Sra. Anna Antoja Serra, de l’Ajuntament de Premià de Mar.

Relacions
Secció de
Secció de
Infància i

Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del Servei de
Desenvolupament i Organització.”
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Essent aquest el nomenament, s’ha considerat necessari modificar les següents
dessignacions en el sentit què la secretaria titular del tribunal recaigui en un dels
seus membres, que per tant, tindrà dret a veu i a vot, i en el sentit de dessignar una
persona més que assitirà com a assessora de l’òrgan de selecció, amb el què l’òrgan
de selecció i les persones que assistiran com a assessores del mateix, quedaria
conformat definitivament de la següent manera:
Titulars:
Presidenta: Sra. Anna M. Molist Bordas, cap de servei de Desenvolupament
i Organització
Vocal i secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització i
qualitat del Servei de Desenvolupament i Organització.
Vocals:
Sra. Olga Liao Vidal, Coordinadora de l'Equip Funcional d'Infància 7 dels
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Acció Social i Ciutadania.
Sra. Mercè Sarró Català, Cap de Secció de Barcelona Comarques dels
Serveis Territorials d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les Comarques
de Barcelona.
Sr. Oriol Carvajal León, de l’Ajuntament de Premia de Mar.
Suplents:
Presidenta: Sra. Mercedes Baeza García, cap de servei de
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocals:
Sra. Assumpta Lluch Cornellas, tècnic/a de salut pública de la
Salut Pública.
Sra. Odile Carrera, pedagoga, tècnic referent de l’EFI-5 de la
l’àrea metropolitana de les Comarques de Barcelona.
Sr. Miquel Martos, Cap del Servei Territorial d’Atenció a la
l’Adolescència de les Comarques de Barcelona.
Sra. Anna Antoja Serra, de l’Ajuntament de Premià de Mar.
Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del
Desenvolupament i Organització.

Relacions
Secció de
Secció de
Infància i
Servei de

Assessores a l’òrgan de selecció:
La Sra. Assumpció Muñoz Guerrero, cap del servei de Benestar Social
La Sra. Lola Ruiz Lombardo, cap de la secció d’Infància i Família.
La Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga del Servei de Desenvolupament i
Organització
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 4282/2011, de
data 25 de gener de 2013, Resolc:
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Primer.- Modificar la composició de l’òrgan de selecció del procés per cobrir una
plaça de TAE Psicòleg/a, subgrup A1, de l’escala d’administració especial, mitjançant
concurs oposició lliure, en el sentit que quedi constiuït com resta a continuació, així
com dessignar les següents persones com a assessores a l’òrgan de selecció:
Titulars:
Presidenta: Sra. Anna M. Molist Bordas, cap de servei de
Desenvolupament i Organització
Vocal i secretària: Sra. Cristina Moratalla de la Rosa, tècnica d’organització
i qualitat del Servei de Desenvolupament i Organització.
Vocals:
Sra. Olga Liao Vidal, Coordinadora de l'Equip Funcional d'Infància 7 dels
Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Acció Social i
Ciutadania.
Sra. Mercè Sarró Català, Cap de Secció de Barcelona Comarques dels
Serveis Territorials d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de les
Comarques de Barcelona.
Sr. Oriol Carvajal León, de l’Ajuntament de Premia de Mar.
Suplents:
Presidenta: Sra. Mercedes Baeza García, cap de servei de
Laborals i Assistència Jurídica.
Vocals:
Sra. Assumpta Lluch Cornellas, tècnic/a de salut pública de la
Salut Pública.
Sra. Odile Carrera, pedagoga, tècnic referent de l’EFI-5 de la
l’àrea metropolitana de les Comarques de Barcelona.
Sr. Miquel Martos, Cap del Servei Territorial d’Atenció a la
l’Adolescència de les Comarques de Barcelona.
Sra. Anna Antoja Serra, de l’Ajuntament de Premià de Mar.
Secretària: Sra. Eva Sans Pérez, tècnica de formació del
Desenvolupament i Organització.

Relacions
Secció de
Secció de
Infància i
Servei de

Assessores a l’òrgan de selecció:
La Sra. Assumpció Muñoz Guerrero, cap del servei de Benestar Social.
La Sra. Lola Ruiz Lombardo, cap de la secció d’Infància i Família.
La Sra. Susana Ramos Martín, psicòloga del Servei de Desenvolupament i
Organització.
Segon.- Publicar la present resolució a la pàgina web municipal, al tauler d'anuncis
de l'Ajuntament, i a la resta de mitjans habituals de difusió, per a general
coneixement.
Tercer.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local a la propera
sessió que se celebri.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13

Unanimitat. (7).

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI CONCURRENT

AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER FEB.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Vist que el Sr. F.E.B., personal eventual de l’Ajuntament de Mataró i ocupant el lloc
de treball de Coordinador General d’aquesta Corporació municipal, ha presentat
escrit de sol·licitud de compatibilitat de segona activitat en el què demana
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquest Ajuntament amb una activitat
privada secundària de caràcter professional, per realitzar treballs esporàdics
d’assessoria i representació com a advocat col·legiat (professió lliberal). Aquesta
activitat es duria a terme fora de la jornada habitual de treball de l’activitat principal
que desenvolupa a l’Ajuntament de Mataró.
Així mateix, sol·licita també la compatibilitat per formar part de la Comissió d’experts
en la comissió redactora de l’avantprojecte de llei de governs locals, càrrec pel qual
ha estat nomenat per la Generalitat de Catalunya i del que no percep cap retribució.
Igualment, sol·licita la compatibilitat per poder exercir el càrrec de patró en la
Fundació Carles Pi i Sunyer, d’Estudis Autonòmics i Locals, càrrec pel qual tampoc
percebrà retribució.
La Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals és una entitat nascuda
de l’impuls d’un conjunt d’autoritats locals de Catalunya. Té una vocació de rigor en la
recerca i integra persones procedents d’àmbits de coneixement i institucions diverses.
La Fundació és un espai d’estudi, recerca i promoció del coneixement sobre l’àmbit
del govern local i les comunitats autònomes. Amb l’objectiu de fer aportacions
29

acadèmiques importants, la Fundació combina el treball d’investigació intern amb
encàrrecs de recerca externa a persones procedents de les diverses disciplines de
les ciències socials. El treball de la Fundació es plasma tant en l’àmbit editorial, amb
diverses col·leccions de publicacions, com en projectes a mitjà i llarg termini en els
quals es creen i gestionen dades d’interès científic i acadèmic.
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,
d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei
21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat 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. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier
caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley serà incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión
o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació
de treball.
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
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. Així
mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
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quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o,
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del
lloc de treball.
D’acord amb l’article 15 de la Llei 53/1984, el personal a que es refereix en el seu
redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de la
seva activitat mercantil, industrial o professional. Així també ho recull l’article 335 del
Decret 214/1990.
Considerant que, pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector
privat que sol·licita el Sr. E. (realització de treballs esporàdics d’assessoria i
representació com a advocat), cal senyalar que l’art. 11 de la norma estatal determina
que no es podrà exercir, per sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses
les de caràcter professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi el
departament, organisme o entitat on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta
prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut,
realitzin per a sí els directament interessats.
De conformitat amb l’article 12 de la Llei 53/1984, es prohibeix al personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut
en els últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
L'article 329 del Decret 214/1990 declara 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%.
L'art. 330 de l’esmentat 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
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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.
Respecte a la sol·licitud de l’interessat de compatibilitat per formar part de la
Comissió d’experts en la comissió redactora de l’avantprojecte de llei de governs
locals (càrrec nomenat per la Generalitat de Catalunya i sense percepció de
retribució) així com per poder exercir el càrrec de patró en la Fundació Carles Pi i
Sunyer, d’estudis autonòmics i locals (càrrec pel qual tampoc percebrà cap
retribució), s’informa favorablement atès que l’article 6 de la norma estatal disposa
que “al personal incluido en el ámbito de esta Ley podrá autorizársele,
excepcionalmente, la compatibilidad para el ejercicio de actividades de investigación,
de caràcter no permanente, o de asesoramiento en supuestos concretos, que no
correspondan

a

las

funciones

del

personal

adscrito

a

las

respectivas

Administraciones Públicas”. I afegeix, que “dicha excepcionalidad se acredita por la
asignación del encargo en concurso público o por requerir especiales cualificaciones
que sólo ostenten personas afectadas por el ámbito de aplicación de esta Ley.”
Així mateix, l’article 326 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que són
supòsits de compatibilitat d’un segon lloc de treball o d’una segona activitat en el
sector públic, entre d’altres, “f) El ple de la corporació local, si escau, ateses les
especials qualificacions del personal que en depèn, pot autoritzar l’exercici d’activitats
de recerca, de caràcter no permanent o d’assessorament per a supòsits concrets. En
cap cas no es poden autoritzar aquestes activitats si la persona afectada té el lloc de
treball en el servei o unitat que té encomanades aquelles tasques” (supòsit aquest
últim que no és el cas de l’interessat).
L'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
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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.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, en
exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 565/2013, de 25 de
gener, PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament el Sr. F.E.B. amb una activitat privada secundària de caràcter
professional, per realitzar treballs esporàdics d’assessoria i representació com a
advocat col·legiat (professió lliberal), en els termes i paràmetres referits en la part
expositiva del present acord.
Segon.- Així mateix, autoritzar la compatibilitat al Sr. F.E.B. per formar part de la
Comissió d’experts en la comissió redactora de l’avantprojecte de llei de governs
locals, així com per l’exercici del càrrec de patró en la Fundació Carles Pi i Sunyer,
d’Estudis Autonòmics i Locals.
Tercer.- Informar a la persona interessada que 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 l’interessat haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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14

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI CONCURRENT

AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER APC.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Vist que el Sr. A.P.C., personal eventual de l’Ajuntament de Mataró, ocupant el lloc
de treball de Coordinador de l’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana, ha presentat
escrit de sol·licitud de compatibilitat de segona activitat en el que demana
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb dues activitats
privades secundàries:

-

una com a professor

a l’Escola Superior de Comerç i Distribució de

Terrassa, amb una retribució anual de 1000 euros bruts, i una dedicació
de 15 hores per curs o any i,
-

una altra com a professor de La Salle/Universitat Ramon LLull, de
Barcelona, amb una retribució anual de 1000 euros bruts, i una dedicació
de 15 hores per curs o any.

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,
d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei
21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat 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. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier
caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley serà incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión
o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit
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d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació
de treball.
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
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. Així
mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o,
com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del
lloc de treball.
D’acord amb l’article 15 de la Llei 53/1984, el personal a que es refereix en el seu
redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de la
seva activitat mercantil, industrial o professional. Així també ho recull l’article 335 del
Decret 214/1990.
Considerant que, pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector
privat, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat
on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que,
en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament
interessats.
De conformitat amb l’article 12 de la Llei 53/1984, es prohibeix al personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
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d’entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut
en els últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
L'article 329 del Decret 214/1990 declara 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%.
L'art. 330 de l’esmentat 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 els dos darrers anys o en les que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic.
L'article 343 del Decret abans referit 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.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, en
exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 565/2013, de 25 de
36

gener, 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 el senyor A.P.C. amb dues activitats privades secundàries de caràcter
professional, una com a professor a l’Escola Superior de Comerç i Distribució de
Terrassa,

i l’altra

com a professor de La Salle/Universitat Ramon LLull, de

Barcelona, en els termes i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
-

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 l’interessat haurà
de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15

Unanimitat. (7).

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI CONCURRENT

AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER MGO
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Vist que la Sra. M.G.O., treballadora de l’Ajuntament de Mataró, amb contracte
laboral d’obra i servei determinat i la categoria de tècnica d’ocupació, adscrita a la
Direcció de Promoció Econòmica, ha presentat escrit de sol·licitud de compatibilitat
de segona activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en
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aquesta Corporació amb una activitat privada secundària de caràcter professional,
com a psicòloga, en el Centre Mèdic Rehastec de Mataró, amb una remuneració
variable d’aproximadament 6000 euros/any bruts i una dedicació de 3 hores , dues
tardes a la setmana.
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,
d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei
21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat 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. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier
caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley serà incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión
o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto
cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit
d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions
locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació
de treball.
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
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. Així
mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o,
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com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del
lloc de treball.
D’acord amb l’article 15 de la Llei 53/1984, el personal a que es refereix en el seu
redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de la
seva activitat mercantil, industrial o professional. Així també ho recull l’article 335 del
Decret 214/1990.
Considerant que, pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector
privat, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin
per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat
on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que,
en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament
interessats.
De conformitat amb l’article 12 de la Llei 53/1984, es prohibeix al personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut
en els últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
L'article 329 del Decret 214/1990 declara 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%.
L'art. 330 de l’esmentat 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
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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 els dos darrers anys o en les que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic.
L'article 343 del Decret abans referit 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.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, en
exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 565/2013, de 25 de
gener, 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.G.O. amb una activitat privada secundària de caràcter

professional, com a psicòloga en el Centre Mèdic Rehastec de Mataró, en els termes
i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
-

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.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge16

APROVACIÓ

INICIAL

DE LA MODIFICACIÓ

PUNTUAL DEL

PLA

ESPECIAL DEL CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I AMBIENTAL DE
MATARÓ, PER INCLOURE-HI / CATALOGAR, TRES NOUS ELEMENTS
ARQUITECTÒNICS: ELS BUNQUERS DE LA PLATJA, L’AQÜEDUCTE DE LES
CINC SENIES I EL REPARTIDOR D’AIGÜES DEL C. BISBE MAS.
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“La modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic proposada, inclou
tres nous elements arquitectònics: els búnquers de la platja, l’aqüeducte de les Cinc
Sénies i el repartidor d’aigües del c. Bisbe Mas, i és el resultat de la recerca de
búnquers de la platja de Mataró, la identificació d’edificacions d’interès en sòl no
urbanitzable i el coneixement de l’existència d’un antic repartidor d’aigües en una
parcel·la de propietat privada.
La notorietat d’aquests tres conjunts, de naturalesa diferent però d’interès constant,
determina la conveniència de protegir-los amb la seva integració al conjunt del
patrimoni local, pels motius següents:
1. Cinc búnquers
Es tracten de cinc búnquers situats entre la platja del Varador i el torrent de Vallgiró,
en diferents estats de conservació, que formaven part de la línia defensiva de la costa
durant la guerra civil espanyola, construïts aproximadament cada 500 m. al llarg de la
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franja litoral del terme municipal.
La seva construcció arranca d’una reunió a l’Ajuntament de Mataró i a petició de tots
els alcaldes de la comarca del Maresmes, l’estiu de l’any 1937. Se’n van construir
més de 40, sota la direcció del govern de la República i de l’Exèrcit Popular.
Són l’exemple d’arquitectura militar o defensiva i testimonis de la guerra civil
espanyola. Actualment el Pla especial no te cap element protegit d’aquesta època
històrica.
2. L’aqüeducte de les Cinc Sénies
És una construcció civil situada al Camí de les Cinc Sénies, l’antic camí de
Llavaneres, que portava l’aigua d’una mina del llevant de Mataró a la resta de terres
cultivables d’aquest paratge.
El conjunt està format per una senzilla construcció que aixopluga la caseta de la
mina, una canalització de mamposteria de tram rectilini, lleugerament aixecada sobre
el terreny, un sifó que travessa el Camí de les Cinc Sénies i l’aqüeducte de distribució
de l’aigua.
L’aqüeducte és una estructura aixecada sobre arcades de maó i mamposteria, que
condueix l’aigua a la part superior, inicialment a l’aire lliure i avui per un tub de PVC,
d’una allargada aproximada de 380 m, dels quals encara està en ús el tram entre la
2a i la 4a sènia.
Permet conèixer la utilització dels recursos naturals del territori per augmentar la
capacitat de regatge de les terres i convertir els terrenys de llevant en una fèrtil horta.
Es valora la transcendència d’aquest únic aqüeducte conegut a Mataró, en la
producció agrícola pròpia d’aquest territori, que ha quedat recollit en la toponímia com
les Cinc Sénies.
3. El repartidor d’aigües del c. Bisbe Mas
És una petita construcció d’arquitectura popular destinada a allotjar un distribuïdor
d’aigua de mina, que repartia entre els usuaris que havien contractat part del seu
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cabal, actualment sense ús.
Està situada en un sobrant de la parcel·la on s’ubica el col·legi Valldemia, en una
zona molt propera a la Muralla dels Genovesos. Distribuïa les aigües provinents de
l’anomenada Mina Trinxeria o dels Genovesos.
La construcció de 5,60 m de llargària i 2,50 d’amplada, és de paret de mamposteria i
coberta amb una volta apuntada de rajola vermella. El repartidor de l’interior presenta
varies caixes d’aforament.
Aquest repartidor permet conèixer un altre tipus o model de distribució d’aigua
característic del Mataró del mitjans del segle XIX i principis del XX, que són les caixes
d’aforament. Conservar l’origen de l’equipament interior permet una explicació i
coneixement didàctic del seu funcionament.
Les mines d’aigua foren un dels sistemes majoritaris d’abastament d’aigua des del
segle XVIII fins a mitjans del segle XX, abans la població s’abastava d’aigua de les
fonts públiques, alimentades per mines, i dels pous de les cases particulars. Les
primeres evidències de l’abastament d’aigua a Mataró, amb constància documental
és del segle XVII, relatiu a tres molins farines al nord de la població, avui conegut
com els Molins, i l’aigua sobrera era aprofitada pels ciutadans.
Vistos l’article 14 del Pla especial del patrimoni arquitectònic i l’article 17 de la Llei
9/1993, de Patrimoni Cultural de Catalunya, en virtut de les competències delegades
a la Junta de Govern Local, per decret d’alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo
l’adopció, si s’escau, dels següents Acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla especial del patrimoni
arquitectònic de Mataró 1999, de inclusió de tres nous elements arquitectònica: els
búnquers de la platja, l’aqüeducte de les Cinc Sénies i el repartidor d’aigües del c.
Bisbe Mas.
Segon.- Suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions que comportin
la intervenció en els elements objecte de protecció segons el document aprovat,
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d’acord amb l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme.
Tercer.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als
taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal.
Quart.- Sol·licitar informe al Departament de Patrimoni Cultural de la Generalitat de
Catalunya i al Consell municipal del patrimoni arquitectònic i ambiental.
Cinquè.- Notificar-ho als propietaris del immobles i a altres interessats en
l’expedient.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

17

DONAR

Unanimitat. (7).

COMPTE

DE

LA

SENTENCIA

DICTADA

PEL

JURAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 7 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL
RCA INTERPOSAT PER L’ASSEMBLEA PAGESA DEL MARESME CONTRA LA
DESESTIMACIÓ, PER SILENCI ADMINISTRATIU, DEL RECURS DE REPOSICIÓ
INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE L’ALCALDE PEL QUE S’APROVA
DEFINITIVAMENT EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA RDA. BARCELÓ
ILLA FÀBREGAS I DE CARALT, RELATIU AL DESMUNTATGE, TRASLLAT I
POSTERIOR MUNTATGE DE LA NAU DE CAN FÀBREGAS
El senyor Joan Mora i Bosch, alcalde president, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, ha dictat Sentència el 9 d’abril
de 2013, que desestima el recurs ordinari núm. 499/2009, interposat per ASSAMBLEA
PAGESA DEL MARESME, contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de
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reposició interposat contra el decret de l’alcalde de 30 de juny de 2009, que aprova
definitivament el projecte d’urbanització de la Ronda Barceló Illa Fàbregas i de Caralt,
corresponent al muntatge, trasllat, magatzematge i part del posterior muntatge de
l’edifici, edicles i xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt.
La Sentència favorable als interessos municipals desestima el recurs pels següents
motius:
- La declaració de nul·litat del Pla de Millora Urbana PMU-06, en l’àmbit de la Illa 6,
Fàbregas i de Caralt no afecta a l’objecte d’aquest recurs.
- El magatzematge de les peces de Can Fàbregas en sòl no urbanitzable agrícola, no
infringeix els articles 47 i 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, és de
caràcter provisional i no es tracta d’una edificació o construcció. El dipòsit de les
peces constitueix un ús vinculant a l’execució, manteniment i servei d’una obra
pública, previst a l’article 202.2 del PGMOM i article 47.6.d) del TR de la Llei
d’urbanisme de Catalunya.
- El projecte d’urbanització es limita a executar l’obra civil prevista en el planejament,
no té caràcter normatiu o planificador, per tant no estem davant d’una actuació de
desmuntatge sinó del compliment de les determinacions urbanístiques del
planejament d’aplicació, el qual preveu el desmuntatge, trasllat, magatzematge i nou
muntatge de la fàbrica catalogada. No infringeix l’article 70.3 del Text refós de la Llei
d'urbanisme ni els articles 25.2, 27 i 28 de la Llei del Patrimoni Cultural de Catalunya.
Ja ha estat sotmès al control judicial en altres ocasiones per motius substancialment
iguals als al·legats, i en concret el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6, en recurs
ordinari 297/2008, en sentència declarada ferma.
- Tampoc pot prosperar l’al·legació d’insuficient justificació de les reserves
econòmiques per l’execució de les obres de desmuntatge i trasllat de la nau i
d’urbanització de determinats àmbits externs al sector, principalment l’accés
subterrani al port. Tal com ha resolt la sentencia esmentada del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 6, estan perfectament pressupostades i detallades en el projecte.
Certament la declaració de nul·litat del PMU-06 no afecta la validesa del projecte
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d’urbanització, subsisteixen els actes ferms dictats en aplicació d’una figura de
planejament declarada nul·la, per raons de seguretat jurídica. Les figures de
planejament tenen el caràcter de disposició general, per la qual cosa els hi és d’aplicació
els articles 102.4 de la Llei 30/1992 de Règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú, i 72.3 i 73 de la Llei 29/1998, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, pels quals l’anul·lació queda equiparada a la
derogació a partir de la publicació de la Sentència ferma.
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 Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 499/2009, interposat per
ASSEMBLEA PAGESA DEL MARESME, contra la desestimació per silenci
administratiu del recurs de reposició interposat contra el decret de l’alcalde de 30 de
juny de 2009, que aprova definitivament el projecte d’urbanització de la Ronda Barceló
Illa Fàbregas i de Caralt, corresponent al muntatge, trasllat, magatzematge i part del
posterior muntatge de l’edifici, edicles i xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Espais Públics18

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE CLAVEGUERAM I

DE L’AIGUA POTABLE DEL CARRER MANUEL FRADERA I LLANES, ENTRE
DOMÈNEC MATHEU I JOAN ARNAU PALAU.
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La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“La xarxa de clavegueram existent actualment al carrer Manuel Fradera i Llanes,
entre Domènec Matheu i Joan Arnau Palau té problemes de deficiència hidràulica en
episodis de pluges.
Per tal d’evitar aquests problemes, l’empresa AIGÜES DE MATARÓ SA proposa
renovar la xarxa de clavegueram i aigua potable seguint els criteris dels seus
respectius Plans Directors, així com reurbanitzar aquells trams on s’hagin de renovar
els dos serveis. La resta de trams es reposaran els paviments existents.
Per aquesta raó, la societat AIGÜES DE MATARO SA., promou i presenta per a la
seva aprovació el "Projecte del clavegueram i de l’aigua potable del carrers Manuel
Fradera i Llanes, entre Domènec Matheu i Joan Arnau Palau”, el qual

ha estat

redactat pels seus propis serveis tècnics.
El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 194.377,55 €. IVA
inclòs.
El termini previst d’execució de les obres es de 10 setmanes.
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 20 de març de 2013, ha
informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial
d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar
les obres.
Vist que la documentació del projecte esta complerta i s’ajusta a l’establert en l’article
24 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut
dels projectes d’obres locals ordinàries.
Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ
dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels
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serveis tècnics municipals.
Vist que també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es refereixen a
projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.
Vistos els articles 37 i següents del Reglament d’obres i serveis dels ens locals, i
l'article 219.2d) de la Llei 8/87, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya,
sobre el contingut i aprovació dels projectes d'obres locals ordinàries.
Vist l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de
Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar
obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.
Per tot el que s’acaba d’exposar, i atès el que disposa el Text Refós de la Llei
Municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública, en virtut
de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de
l'Alcaldia de data 18 d’octubre de 2011, proposa l'adopció dels següents Acords:
Primer.- Aprovar inicialment el "Projecte del clavegueram i de l’aigua potable del
carrer

Manuel Fradera i Llanes, entre Domènec Matheu i Joan Arnau Palau”,

promogut per la societat privada municipal Aigües de Mataró i redactat pels seus
serveis tècnics, que té per objecte definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per
realitzar la renovació de la xarxa de clavegueram i aigua potable seguint els criteris
establerts en els respectius Plans Directors, i així com reurbanitzar aquells trams on
hi s’hagin de renovar els dos serveis públics esmentats. La resta de trams es
reposarà els paviments existents.
El projecte té un pressupost d’execució per contracte de 194.377,55 € IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre l’esmentat projecte amb tota la seva documentació a informació
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de
15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual
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es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i
donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions
dins de l’esmentat termini.
Tercer.- En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat
privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l’execució de les obres a Aigües de
Mataró SA, sota les condicions fixades per l’enginyer municipal en el seu informe de
data informe de data 20 de març de 2013
Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal
Aigües de Mataró SA i als serveis de Mobilitat

i Gestió Econòmica als efectes

oportuns.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats19

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, QUE DECLARA LA
INADMISSIBILITAT

DEL

RECURS

ORDINARI

NÚM.59/2011,

INTERPOSAT

CONTRA L’AMPLIACIÓ DE LLICÈNCIA I LA LLICÈNCIA DE 1A. OCUPACIÓ, PER
LA REFORMA I AMPLIACIÓ DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE GENT GRAN,
AL C. L’ESPLANADA, 74-76
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, ha dictat Sentència el 5 d’abril
de 2013, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 59/2011-M1, interposat per la
COMUNITAT DE PROPIETARIS C. L'ESPLANADA, 74-76, contra la desestimació del
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recurs de reposició contra la modificació de llicència de reforma i ampliació de
residència i centre de dia de gent gran, al c. l’Esplanada, 74-76, i en ampliació de recurs
contra la concessió de la llicència de primera ocupació.
La Sentència favorable als interessos municipals, no entra als fons de la qüestió al
declarar la inadmissibilitat per ser inexistent la Comunitat de propietaris del c. de
l’Esplanada, 74-76, “... no només per estat mancat de títol habilitant per a la seva
existència, sinó a més per ser contrària al títol existent, que preveu l’única existència de
la CP del carrer l’Esplanada, 74-88.”
La Comunitat de propietaris recurrent al no tenir personalitat jurídica tampoc té capacitat
per exercitar accions, per la qual cosa incorre en la causa de falta de legitimació del
recurrent de l’article 69.b) de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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 Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 59/2011-M1,
interposat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS C. L'ESPLANADA, 74-76, contra la
desestimació del recurs de reposició contra la modificació de llicència de reforma i
ampliació de residència i centre de dia de gent gran, al c. l’Esplanada, 74-76, i en
ampliació de recurs contra la concessió de la llicència de primera ocupació.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Via pública50
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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:
Expedient 3/13
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 18 de gener de 2013, es va incoar expedient
sancionador a A.A.M.A., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’informe emès
en data 9 de novembre de 2012 per Salut Pública.
SEGON.- En data 18 de febrer de 2013 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a
A.A.M.A., en data 26 de febrer de 2013, i es comunicà als interessats/des 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’article 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:
Del contingut de l’informe emès en data 9 de novembre de 2012 per Salut Pública, es
desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
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L’interessat posseeix un gos de raça American Staffordshire Terrier de nom Killer.
Es complien les condicions següents:
Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.A.M.A.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
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 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
D’acord amb el que disposa l’article 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, es proposa imposar:
Una sanció de 2.404,05 €, per infracció molt greu a l’article 13.1.b de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
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Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
Únic.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.A.M.A., per la comissió d’una
infracció molt greu en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

Expedient 56/11
ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per decret de data 28 de desembre de 2012 es va incoar expedient
sancionador a J.G.R., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada
58513/11 en data 20 de gener de 2011, sent les 21:15 h. pels Agents del Cos de
Mossos d'Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l'ABP Mataró núm.
3261 i 6599, al parc infantil de la Plaça 1 de Maig 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.G.R., que consta recollit al document que motivà l'inici d'aquest
procediment, en data 23 de febrer de 2013.
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
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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 20 de gener de 2011, els Agents del Cos de Mossos d'Esquadra adscrits a la
unitat de Seguretat Ciutadana de l'ABP Mataró núm. 3261 i 6599 sent les 21:15 h. al
parc infantil de la Plaça 1 de Maig de Mataró, van constatar que J.G.R., passejava
un gos de raça Pit Bull, musculat, cap triangular, cabell curt i femella en les següents
condicions:
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
mínima de 150.253,-€.
- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
RESPONSABLES:
D'aquests fets resulta/en responsable/s
- en/na J.G.R.

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 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.
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- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança
amb l'article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 50/1999.
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
30 de juliol.
- Una sanció de 200,51-euros, per infracció greu a l'article 7.3.e) de Llei 10/1999, de
30 de juliol.
- Una sanció de 600,-euros, per infracció greu a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
Únic.- Imposar una sanció de 2.404,05,-,euros, una sanció de 400,-euros, una sanció
de 200,51 -euros i una sanció de 600,-euros a J.G.R. 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.”
expedient 4/13
ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
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PRIMER.- Per Providència de 18 de gener de 2013, es va incoar expedient
sancionador a J.A.M., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’informe emès
en data 9 de novembre de 2012 per Salut Pública.
SEGON.- En data 18 de febrer de 2013 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a J.A.M.,
en data 25 de febrer de 2013, i es comunicà als interessats/des 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’article 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:
Del contingut de l’informe emès en data 9 de novembre de 2012 per Salut Pública, es
desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
L’interessat posseeix un gos de raça Pitbull de nom “Laika”.
Es complien les condicions següents:
Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.A.M.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
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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 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
D’acord amb el que disposa l’article 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, es proposa imposar:
- Una sanció de 2.404,05 €, per infracció molt greu a l’article 13.1.b 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 atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
Únic- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.A.M., per la comissió d’una infracció
molt greu en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”
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Expedient 719/2012
ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 31 de desembre de 2012 es va incoar expedient
sancionador a O.J., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada
P12NGP0350001 en data, 03 de desembre de 2012, sent les 11:30 h. per l'Agent de
la Policia Local de Mataró núm. 3508, al Parc de la Llibertat 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 O.J. en
data 03 d'abril 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 03 de desembre de 2012, l'Agent de la Policia Local de Mataró núm. 3508 sent
les 11:30 h. al Parc de la Llibertat de Mataró, va constatar que el senyor O.J.,
passejava un gos de raça Dog Argentí i de nom Tyson, en les següents condicions:
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
mínima de 150.253,-euros.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
RESPONSABLES:
D'aquests fets resulta/en responsable/s
- en/na O.J. amb CIF/NIF: X4500623Y, i amb domicili a efectes de notificacions c/
XXX de Mataró
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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.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança
amb l'article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la
Ley 50/1999.
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
30 de juliol.
- Una sanció de 600,-euros, per infracció greu a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
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En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció de
l’acord següent:
Únic.- Imposar unes sancions de 2.404,05,-,euros, 400,-euros, i 600,-euros a O.J.,
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:

21

Unanimitat. (7).

DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 11 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 467/2011-C INTERPOSAT
PEL SENYOR J.J.L.
La senyora Núria Calpe i Marquet, consellera delegada de Via Pública, Obres,
Serveis i Manteniment, presenta la proposta següent:
“En data 23 de març de 2011, per Decret núm. 2249/2013 de 5 d’abril, el Conseller
Delegat de Via Pública resolgué la desestimació de les al·legacions interposades pel
senyor J.J.L., contra una sanció imposada per infracció en matèria de civisme en
l’expedient núm. 669/10.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 467/2011-C pel
Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.
En data 13 de març de 2013, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 14/11/2012, es dictà sentència núm. 72/2013 resolent-se
“Debo estimar y estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por el
letrado E.P.C., en nombre y representación de J.J.L., contra el Decreto de 23 de
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marzo de 2011 y la Resolución desestimatoria del recurso de reposición de 3 de junio
de 2011, dictados por Ayuntamiento de Mataró, por la que se imponía una sanción de
multa de 300€ por la comisión de infracción a Ordenanza de Civismo de Mataró,
actos que declaro nulos de pleno derecho. Sin 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 13 de març, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós
administratiu 467/2011-C contra la resolució formulada per Decret núm. 2201/2011,
de 23 de març, del Conseller Delegat de Via Pública.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de quatre de la tarda, el
senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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