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ACTA NÚM. 6/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  2 D’ABRIL  DEL  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el dos 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           Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

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

 

 

Excusen la seva assistència el senyor Joaquim Fernàndez i Oller, 1r. Tinent d’Alcalde 

i 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 18 de març del 
2013.  

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Licitació subministrament de materials de lampisteria i electricitat per a realitzar els 

treballs de manteniment dels equipaments municipals, parc i jardins i instal·lacions a 
la via pública, mitjançant procediment obert.  
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4 Licitació servei de manteniment de les àrees de jocs infantils de Mataró, mitjançant 
procediment obert.   

5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada, del 
servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró. 

 
 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
6 Convocatòria i aprovació de la modificació de les bases específiques per a la creació 

d’una llista d’espera d’educador/a primer cicle d’educació infantil, grup A2, mitjançant 
un concurs de mèrits amb proves, per possibles substitucions 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 -Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat- 
 
7 Donar-se per assabentats i donar compliment de la Sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 9 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 
326/2011, interposat contra la denegació de devolució d’ingressos indeguts per 
discordança en la distribució de les depeses de l’execució subsidiària de retirada dels 
pals provisionals d’obra, al c. Sant Josep 19-21. 

8 Donar-se per assabentats i per complimentada la Sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 3 de Barcelona, que estima el recurs contenciós administratiu núm. 
179/2005, interposat contra l’ordre de no utilització d’elements de cocció del bar-
frankfurt, a la Via Europa, 189-193, bxs. 

9 Ordre de retirada de xemeneia en pati d’illa, al c. Sant Isidor, 5 
 
 -Via pública- 
 
10 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
11 Atorgament Condecoracions i distincions Policia Local 
 
 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  18 de març de 

2013. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

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

 

 

 

 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 LICITACIÓ SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS DE LAMPISTERIA I 

ELECTRICITAT PER A REALITZAR ELS TREBALLS DE MANTENIMENT DELS 

EQUIPAMENTS MUNICIPALS, PARC I JARDINS I INSTAL·LACIONS A LA VIA 

PÚBLICA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 27/02/2013, el cap del Servei de Serveis i Manteniment 

sol·licita la tramitació de la contractació del subministrament de materials de 

lampisteria i electricitat per a realitzar els treballs de manteniment dels equipaments 

municipals, parcs i jardins i instal·lacions a la via pública, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 35.702,47 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 78.545,43 

euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 14/03/2013, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs 

generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació 

del sector públic. 
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• Informe de l’interventor de Fons de data 14/03/2013 respecte a l’existència de 

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

contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per 

a la present anualitat 2013, i la previsió de la seva existència en el pressupost 

que s’aprovi per a l’exercici 2014.  

 

Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

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

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de materials de 

lampisteria i electricitat per a realitzar els treballs de manteniment dels equipaments 

municipals, parcs i jardins i instal·lacions a la via pública, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 35.702,47 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 78.545,43 

euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 
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Quart.- Atendre la despesa de fins a 35.702,47 €, més 7.497,53 € en concepte d’IVA, 

en total 43.200,00 €, de la següent manera: 

 

Exercici 2013: 25.198,00 euros (Relació A núm. 66) 

Exercici 2014: 18.002,00 euros (Relació APOS núm. 67) 

 

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 

partides del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2014 a fi de poder atendre 

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

anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

4 LICITACIÓ SERVEI DE MANTENIMENT DE LES ÀREES DE JOCS 

INFANTILS DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.   

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 27/02/2013, el cap del Servei de Serveis i Manteniment 

sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment de les àrees de 

jocs infantils de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 48.373,92 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 101.585,23 

euros. 
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Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 18/03/2013, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons de data 18/03/2013 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 400103/171130/21000 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2013, i la previsió de la seva existència en el pressupost 

que s’aprovi per a l’exercici 2014.  

 

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

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

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de les àrees de 

jocs infantils de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 48.373,92 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 101.585,23 

euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada 
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Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 48.373,92 €, més 10.158,52 € en concepte 

d’IVA, en total 58.532,44 €, a càrrec de la partida 400103/171130/21000 d’acord amb 

els següents imports i anualitats: 

 

Exercici 2013: 43.899,30 euros (operació A núm. 4496) 

Exercicis 2014: 14.633,14 euros (operació APOS núm. 9454) 

 

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents 

partides del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2014 a fi de poder atendre 

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

anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL 

SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT PER LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT 

DE MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 28/01/2013, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals 
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sol·licita la tramitació de la contractació del servei de vigilància de la salut per la 

plantilla de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 43.917,36 euros, IVA no inclòs. 

 

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

de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades, el valor 

estimat del contracte és de 92.226,46 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 18/03/2013, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

• Informe de l’interventor de Fons de data 18/03/2013 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 320000/920220/16008 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2013, i la previsió de la seva existència en el pressupost 

que s’aprovi per a l’exercici 2014.  

 

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del 

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

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

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de vigilància de la salut per la 

plantilla de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 43.917,36 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 
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de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades, el valor 

estimat del contracte és de 92.226,46 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 

mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació 

harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 43.917,36 €, més 2.082,64 € en concepte d’IVA, 

en total, 46.000,00 €, a càrrec de la partida 320000/920200/16000 de la següent 

manera: 

 
Exercici 2013: 23.000,00 euros (operació A núm. 12541) 
Exercici 2014: 23.000,00 euros (operació APOS núm. 12542) 
 

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 l’esmentada partida del 

pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2014 a fi de poder atendre les 

despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades 

anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES 

ESPECÍFIQUES PER A LA CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA D’EDUCADOR/A 
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PRIMER CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL, GRUP 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: 

 

“En sessió de data 18 de març de 2013, la Junta de Govern Local va acordar 

convocar un procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera d’educador/a primer 

cicle d’educació infantil, grup C1. 

 

L’esmentada convocatòria indica que la categoria professional d’educador/a de 

primer cicle d’educació infantil es troba dins el grup de classificació C1, així com que 

s’estableix com a requisit de participació:  

“acreditar que s’està en possessió del títol de tècnic/a corresponent a formació 

professional de segon grau de Llar d’Infants, títol de tècnic/a de cicle formatiu de grau 

superior en educació infantil o equivalent d’acord amb les titulacions que 

s’estableixen al Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 

l’educació infantil i els requisits dels centres”. 

 

Amb data 18 de març de 2013 han entrat en el Registre General de l’Ajuntament 

al·legacions formulades pel representants del personal de la Direcció d’Ensenyament, 

en les què sol·liciten, entre altres, que es modifiqui el grup de classificació de la 

categoria professional d’educador/a de primer cicle d’educació infantil i passin a ser 

del grup A2, així com que es faci menció expressa en l’apartat de requisits la 

possibilitat de què es presentin també al procés les persones que estiguin en 

possessió del títol de mestre especialista en educació infantil. 

 

Estudiades les al·legacions, i vist l’informe del Servei d’Organització i 

Desenvolupament és procedent estimar-les parcialment i modificar el grup de 

classificació i fer menció expressa de la titulació de mestre especialista en educació 

infantil, com a requisit de participació. 

 

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, 
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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 .- Modificar les bases específiques del procés selectiu per a la creació d’una 

llista d’espera d’educador/a primer cicle d’educació infantil, aprovades per acord de 

Junta de Govern Local de data 18 de març de 2013, segons text que s’adjunta com a 

annex i que regularan , juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta 

de Govern Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera d’educador/a 

primer cicle d’educació infantil, grup 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 

exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de 

mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 
-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat- 

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTATS I DONAR COMPLIMENT DE LA 

SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE 
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BARCELONA, QUE ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 

326/2011, INTERPOSAT CONTRA LA DENEGACIÓ DE DEVOLUCIÓ 

D’INGRESSOS INDEGUTS PER DISCORDANÇA EN LA DISTRIBUCIÓ DE LES 

DEPESES DE L’EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA DE RETIRADA DELS PALS 

PROVISIONALS D’OBRA, AL C. SANT JOSEP 19-21. 

 

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

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de Barcelona, ha dictat Sentència el 26 de 

febrer de 2013, que estima el recurs ordinari núm. 326/2011-C, interposat per M. P.M.P, 

contra el decret del conseller delegat d'Habitatge de 14 d’abril de 2011, de denegació de 

la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts en execució subsidiària de retirada de 

pals provisionals, al c. Sant Josep, 19-21, per la qual: 

 

- Fixa en 7.792,28 € l’import a pagar per la recurrent en concepte d’execució 

subsidiària (4.134,31 € per enllumenat públic i 3.657,97 € per línies telefòniques). 

- Anul·la el decret recorregut de denegació de devolució d’ingressos indeguts. 

- Declara el dret de devolució a la recurrent de la diferència de l’import satisfet. 

 

L’execució subsidiària va estar motivada per l’incompliment de M. P.M.P., de retirar els 

pals provisionals del c. Sant Josep desprès de l’enderroc de les finques núm. 19-21, 

sense efectuar nova construcció, des de finals de l’any 2005 fins l’estiu de 2009. 

 

Els treballs que es van executar en les instal·lacions anaven de la finca núm. 21 a la 

núm. 15. Les finques del núm. 15 a 17 bis havien estat objecte de noves construccions, 

promogudes per Masies Agustí, SA. 

 

La Sentència basa els imports a satisfer per les dues promotores afectades per la 

retirada dels pals provisionals, en un primer informe tècnic i jurídic que distribueix les 

despeses proporcionals per metres lineals de les façanes afectades. Aquests informes 

van ser modificats desprès d’al·legar Masies Agustí, SA, promotora de les finques 

veïnes núm. 15, 17, 17 bis (també codemandats en el recurs contenciós administratiu) 

que ja havia pagat directament a la instal·ladora els treballs de l’enllumenat elèctric, que 

havia efectuat treballs previs per a la connexió telefònica, i que havia obtingut llicència 

de primera ocupació que demostrava havia complert amb les seves obligacions. 
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El tècnic coordinador dels treballs va informar de les dificultats sorgides que va 

comportar fer nous treballs de connexió telefònica davant les finques 15 a 17 bis, que 

van ser: 

 

1. Es va fer la cala per localitzar la xarxa soterrada, i situar el pericó 1, però va ser 
impossible ja que hi havia altres serveis que impedient la seva correcte execució. 
Es va fer la consulta al tècnic de Telefònica, i es va decidir que es miraria si es 
podia fer més gran el pericó existent núm. 2. Això va comportar fer una cala en la 
situació del pericó existent. En veure-hi la possibilitat, s’executa segons 
indicacions de l’empresa Telefònica. 

2. Es va localitzar la sortida lateral, per la Muralla de Sant Llorenç, també es va 
veure la impossibilitat d’executar el pericó núm. 3, per la interferència d’altres 
serveis. També es va fer la consulta a Telefónica i la decisió final va ser de 
desplaçar-lo. 

3. Desprès de fer les cales per veure per on es podia fer la rasa en vorera, i en 
veure que també es trobaven impediments, ja que la vorera està plena d’altres 
serveis, es va decidir, sempre amb el vist i plau del tècnic de Telefónica, que la 
rasa a executar es fes en la calçada. Aquesta rasa va connectar els dos pericons 
a executar, el núm. 2 i el núm. 3. 

 

Considera la Sentència que no correspon a la recurrent pagar en execució subsidiària 

els treballs de les línies que passen per davant de les finques veïnes 15-17-17bis, diu 

que:  

 

“...si l’Ajuntament no va reclamar seguint el procediment legalment establert o bé no 

va actuar diligentment fent les comprovacions oportunes, raó per la qual la part actora 

no té perquè fer-se càrrec d’una actuació errònia, més quan l’Ajuntament era 

conscient que aquests treballs s’havien de realitzar conjuntament amb la finca veïna, 

com es comprova del requeriment de data 8 de juny de 2009 ...” 

 

La quantia del recurs és indeterminada a sol·licitud de la recurrent, si bé l’import 

discutit és de 7.126,75 €, resultant de la diferència entre l’import de 14.919,03 € pagat 

per la recurrent i el de 7.792,28 € que considerava havia de pagar, i que li reconeix la 

Sentència. 

 

La Sentència és pot recórrer en apel·lació, però segons constant jurisprudència, no és 

una segona instància on es pugin repetir els mateixos arguments. Cal que fonamenti 

en una crítica de la Sentència per aplicació incorrecta dels fonaments jurídics o error 

en la valoració de la prova. 

 

Va contra l’Ajuntament el fet que la Sentència precisament es basi en uns primers 
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informes tècnic i jurídic municipals, modificats arran de les al·legacions de la 

codemandada. La Sentència en l’apartat  c) sobre despeses que no poden atribuir-se 

a l’execució subsidiària, del fonament de dret 4rt, diu: 

 

“És com a conseqüència d’aquestes al·legacions formulades pels veïns que s’acorda 

imposar a M. P.M. el pagament de tot l’import de 14.919,03 euros, però el motiu que 

origina aquest canvi en la decisió administrativa no és altra que la d’evitar reconèixer 

per part de l’Ajuntament que no s’havia atorgat correctament les llicències o bé no 

s’havia seguit el procediment establert.”  

 

Certament, com diu la Sentència l’Ajuntament havia ordenat a M. P.M.P. els treballs 

conjunts de retirada dels pals provisionals, i no es va iniciar el procediment d’execució 

subsidiària pels treballs de les finques veïnes de la promotora Masies Agustí, SA. 

Aquesta havia fets uns treballs previs que no es van poder aprofitar. 

 

El raonament de la Sentència és correcte, és basa en uns fets que consten a 

l’expedient. 

 

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. 9 de Barcelona de 26 de febrer de 2013, que estima el recurs ordinari núm. 

326/2011-C, interposat per M. P.M.P., contra el decret del conseller delegat d'Habitatge 

de 14 d’abril de 2011, de denegació de la sol·licitud de devolució per ingressos indeguts 

en execució subsidiària de retirada de pals provisionals, al c. Sant Josep, 19-21. 

 

Segon.- Ordenar al Servei de Llicències, Disciplina d'Obres i d'Activitats l’execució de la 

Sentència.   

 

Tercer.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”  

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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Després de la votació del punt anterior s’absenta de la sessió la regidora senyora 

Olga Ortiz i Moreno. 

 

 

 

 

8 DONAR-SE PER ASSABENTATS I PER COMPLIMENTADA LA 

SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE 

BARCELONA, QUE ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 

179/2005, INTERPOSAT CONTRA L’ORDRE DE NO UTILITZACIÓ D’ELEMENTS 

DE COCCIÓ DEL BAR-FRANKFURT, A LA VIA EUROPA, 189-193, BXS. 

 

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

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, ha dictat Sentència l’1 de març 

de 2013, que estima el recurs ordinari núm. 179/2005, interposat per LA TROBADA 

2002, SCP, contra la desestimació del recurs de reposició contra el Decret de 

22.12.2004 que ratifica la retirada d'elements de cocció (planxa , fregidora, etc ...) del 

bar–frankfurt, a la Via Europa, 193, bxs. 

 

La resolució recorreguda es basava en els informes tècnics de comprovació de l’any 

2004, pels quals el sistema de filtres Filtrònic no era adequat per les olors, el local 

disposava d’unes reixetes de ventilació a la part posterior de l’edifici per on pujaven als 

pisos superiors dels veïns de la Comunitat de propietaris i es detectaven olors a la 

mateixa façana. 

 

El perit judicial va dictaminar l’any 2007 que el sistema de filtres Filtrònic era adequat per 

l’eliminació d’olors procedents de la campana d’extracció de fums, gasos i bafs dels 

elements de cocció, no va detectar olors ni a peu de carrer, ni des de l’interior ni des de 

l’exterior del pisos, amb la conclusió que el filtre havia obtingut uns valors imperceptibles 

completament admissibles.  

 

La Sentència en base a l’informe tècnic pericial, considera que no hi ha raó justificada 
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pel precinte dels elements de cocció del local, i per tant no ajustat a dret l’acte 

administratiu recorregut. 

 

El recurs ha estat suspès durant varis anys per prejudicialitat penal. L’any 2004 els veïns 

van denunciar davant la fiscalia de Medi Ambient els sorolls i olors de l’activitat. La 

Sentència penal absolutòria és 29 d’abril de 2011. La Trobada 2002, SCP, va demanar 

l’aixecament de la suspensió el 31 de gener de 2012. 

 

En aquest temps La Trobada 2002, SCP, ha cessat l’activitat en el local. 

 

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. 3 de Barcelona, que estima el recurs ordinari núm. 179/2005, interposat per LA 

TROBADA 2002, SCP, i anul·la el Decret de 22.12.2004 que ratifica la retirada 

d'elements de cocció del bar–frankfurt, a la Via Europa, 193, bxs. 

 

Segon.- Donar per complimentada la Sentència perquè La Trobada 2002, SCP, va 

cessar fa temps l’activitat en el local. 

 

Tercer.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

9 ORDRE DE RETIRADA DE XEMENEIA EN PATI D’ILLA, AL C. SANT 

ISIDOR, 5 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde, presenta la proposta següent: 
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“Per provisió d’11 de febrer de 2013 ha estat incoat a J.R.S. expedient de protecció 

de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència i il·legalitzable d’una  

xemeneia d’extracció de fums per una estufa de llenya i una barbacoa al fons del pati 

d’illa, al c. Sant Isidor, 5, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les 

al·legacions que consideri convenients. 

 

La persona interessada ha manifestat la voluntat de canviar de lloc la xemeneia i 

sol·licita un termini prudencial per efectuar-ho. Es pren en consideració aquesta 

manifestació, es continua amb la tramitació de l’expedient  i es fixa el termini 

corresponent pel seu compliment, cosa que s’ajusta a la seva petició. 

 

El servei tècnic municipal ha informat que la instal·lació de la xemeneia instal·lada 

fora del volum màxim de l’edifici, és il·legalitzable per infracció de l’article 105.4 de la 

normativa del Pla general d’ordenació, que en relació als elements tècnics de les 

instal·lacions, preveu que per sobre del volum màxim es poden instal·lar sempre que 

quedin inclosos en un volum teòric determinat seguint els mateixos criteris que el 

volum màxim però amb un pendent de coberta de 45º i separats 3 metres dels plans 

de façana. El volum màxim de l’edifici és el que defineix l’alçada reguladora màxima i 

la profunditat edificable que li atorga el Pla general vigent a la parcel·la.  

 

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

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

o retirada a càrrec de la persona interessada. 

 

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

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

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

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

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

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

del que dependrà l’import de la multa. 

 

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

d’ordenació; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el 
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Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

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

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

ACORDS: 

 

Primer.- Ordenar a J.R.S. que en el termini màxim d’un mes, retiri la xemeneia  del 

pati d’illa, al c. Sant Isidor, 5, que infringeix la normativa del Pla general d’ordenació. 

  

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

Després de la votació d’aquest punt , s’incorpora a la sessió la regidora senyora Olga 

Ortiz i Moreno. 

 

 

 

-Via pública- 

 

10 IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 27 de novembre de 2012 es va incoar expedient 
sancionador a J.C.R., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  
c12/34114 en data, 15 de novembre de 2012, sent les 20:00 h.  pels Agents de la 
Policia Local de Mataró núm.  3128 i 3308,  al carrer Comtes Mir i Borrell de Mataró. 
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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 J.C.R. en 
data 20 de febrer de 2013, on es comunicà a l'interessat el termini corresponent per a 
formular al·legacions. 
 
QUART.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha 
transcorregut el període de 10 dies previst a l'art. 14 del Decret  278/93 de 9 de 
novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència 
de la Generalitat de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, 
sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.  
 
 
 
FETS PROVATS: 
 
Del valor que com a força probatòria s'ha d'atribuir als fets constatats per funcionaris 
als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic 
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat 
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als 
funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats que: 
 

El dia 15 de novembre de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró núm. 3128 i 
3308 sent les 20:00 h. al carrer Comtes Mir i Borrell de Mataró, van constatar que el 
Sr.J.C.R., portava un gos de raça Pit Bull, de color canyella, cap quadrat, complexió 
forta i mitjana estatura 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.  
- 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.C.R. amb CIF/NIF: 20070404, i amb domicili a efectes de notificacions c/ 
XXX de Mataró 
 
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 
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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. 
 

- 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 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 
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23 de diciembre. 
 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
 
Atès que l'article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article 
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta 
Junta de Govern Local, PROPOSO: 
 
Únic.- Imposar les sancions de 2.404,05,-,euros, 400,-euros, 200,51 -euros i  600,-
euros a J.C.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.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

11 ATORGAMENT CONDECORACIONS I DISTINCIONS POLICIA LOCAL 

 
 
Sorgits alguns dubtes sobre la proposta anterior, i després de debatre el tema, per 

unanimitat s’acorda deixar-ho sobre la taula. 

 
 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

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

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

 


