
 1 

ACTA NÚM. 10/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 3 DE JUNY DE  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el tres de juny de dos mil tretze, essent dos quarts de tres de la 

tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar 

sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN 

MORA I BOSCH, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

 

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

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  13 de maig de 
2013 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, del servei de vigilància, salvament i 
socorrisme de la Piscina Municipal de Mataró. Import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte. 



 2 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

4 Nomenament de CGO com a funcionari/ària de carrera amb la categoria de tècnic/a 
superior.  

5 Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera 
d’auxiliars d’informació turística, subgrup C2, mitjançant un concurs de mèrits amb 
proves, per possibles substitucions.  

6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de 
Cap de Secció de Medi Ambient, per concurs de mèrit específic.  

7 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de 
Barcelona en el recurs 12/2011, interposat pel ICP  

 
8 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de 

Barcelona en el recurs 548/2010, interposat per APM  
  
9 Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 2 de Mataró, en el 

procediment acomiadament 699/2012, seguit a instància de IAV i MGA 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 
 
10 Ordre d’enderroc de pèrgola de fusta en terrat, al c. Tetuan, 62, 3r 1a 
 
 -Via pública- 
 
11 Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

 

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre 

del Dia. 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  13 de maig de 

2013. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 

 
 
 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I 

SOCORRISME DE LA PISCINA MUNICIPAL DE MATARÓ. IMPORT FIXAT COM A 

MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 16/05/2013, la directora de la Piscina Municipal sol·licita 

la tramitació de la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme de la 

Piscina Municipal de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 72.505,95 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del 

contracte. 

 

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

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vintena del present plec, el valor estimat del contracte és de 152.262,50 

euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 27/05/2013, 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 27/05/2013 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 620000/342220/22799 del pressupost municipal aprovat 

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

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2014 i 2015.  

 

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, salvament i 

socorrisme de la Piscina Municipal de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 72.505,95 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 

durada inicial del contracte. 

 

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

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula vintena del present plec, el valor estimat del contracte és de 152.262,50 

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. 
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Quart.- Atendre la despesa de fins a 72.505,95 €, més 15.226,24 € en concepte 

d’IVA, en total, 87.732,19 €, a càrrec de la partida 620000/342220/22799 de la 

següent manera: 

 
Exercici 2013: 15.438,01 euros (operació A núm. 33745) 

Exercicis 2014 i 2015: 72.294,18 euros (operació APOS núm. 33747) 

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

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida 

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2014 i 2015, a fi de poder 

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

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

4 NOMENAMENT DE CGO COM A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA AMB 

LA CATEGORIA DE TÈCNIC/A SUPERIOR.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Per Acord de la Junta de Govern Local de 9 de març de 2009 es va aprovar l’oferta 

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

Local de 30 de gener de 2012, que incloïa entre d’altres una plaça de tècnic/a 

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

 

Per Acord de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008 es van aprovar les 
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bases generals de selecció que regulen els processos selectius per accedir a places 

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

 

Per Acord de la Junta de Govern Local d’1 d’octubre de 2012 es van aprovar les 

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

 

Per Acta de l’Òrgan de Selecció de 26 d’abril de 2013 es proposa el senyor C.G.O. 

per cobrir la plaça objecte de la convocatòria. 

 

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

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

per un període igual o superior a sis mesos, com és el cas del candidat proposat. 

 

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

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

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

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

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

pressupost de l'entitat.  

 

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

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

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

 

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

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

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

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

gener de 2013, el Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ 

dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local 

l’adopció del següent: ACORD: 

 

Primer.- Nomenar el senyor C.G.O. funcionari de carrera amb la categoria tècnic 

superior de l’escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a 
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superior, grup A, subgrup A1. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i publicar-lo al Butlletí Oficial 

de la Província.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

5 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA D’AUXILIARS D’INFORMACIÓ TURÍSTICA, 

SUBGRUP C2, 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 

o contractacions temporals d’auxiliars d’informació turística, grup C2.  

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de 

Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 16 i següents i 94 i següents, del Decret 

214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les 
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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 d’auxiliars d’informació 

turística, grup C2, per portar a terme substitucions o contractacions temporals. 
 

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. (8). 

 

 

6 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 
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PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SECCIÓ DE MEDI AMBIENT, 

PER CONCURS DE MÈRIT ESPECÍFIC.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Atès que existeix la necessitat de proveir definitivament el lloc de treball de cap de 

secció de Medi Ambient, adscrit al Servei d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i 

Habitatge, de l’Àrea de Serveis Territorials i Via Pública. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, 

acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal 

laboral fix o funcionari de carrera de l'Ajuntament, mitjançant el procediment de lliure 

designació o concurs de mèrits, d’acord amb el que disposi la Relació de Llocs de 

Treball, es dóna la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta 

convocatòria en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, 

regulin l’esmentat procés de provisió. 

 

Atès que, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball, la provisió d’aquest lloc de 

treball ha de ser mitjançant el procediment de concurs específic, és a dir, de mèrit 

amb proves, entre personal funcionari de carrera i laboral fix de l’Ajuntament de 

Mataró, que ocupin plaça del grup A1 i A2, amb titulació corresponent a Llicenciatura 

o Diplomatura de l’àmbit de les Ciències, les Ciències de la Salut o Enginyeria 

Agrònoma i Enginyeria Tècnica Agrícola o Forestal. 

 

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

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

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

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

de 2011 a la Junta de Govern Local. 

 

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: 
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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, la 

provisió del lloc de treball de cap de secció de Medi Ambient, adscrit al Servei 

d'Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge, de l’Àrea de Serveis Territorials i 

Via Pública. 

 

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: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

7 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE BARCELONA EN EL RECURS 

12/2011, INTERPOSAT PEL ICP  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“El Sr. I.C.P., agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, va presentar recurs 

contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona contra 

el Decret 8632/2010, de 26 d’octubre, d’aquest Ajuntament que desestima el recurs 

de reposició interposat contra la denegació produïda per silenci administratiu del 
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gaudiment del permís d’alletament en la franja horària de 20 h a 22 h, amb motiu del 

naixement de les seves filles. 

 

L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 12/2011, assenyalant-se la data de judici el 

dia 7 de març de 2013. 

 

Vist que en data 13 de març de 2013, el Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de 

Barcelona ha dictat Sentència per la qual resol desestimar el recurs presentat pel Sr. 

I.C.P. contra l’Ajuntament de Mataró, per ser la resolució administrativa objecte de 

recurs conforme a dret, sense fer especial pronunciament sobre les costes 

processals, i essent susceptible d’interposar recurs d’apel·lació contra la mateixa. La 

desestimació es basa, tal i com va al·legar l’Administració demandada, en que 

l’objecte del recurs va perdre la seva virtualitat atès que la parella del Sr. C., que 

treballa a l’extint organisme autònom Institut Municipal d’Educació, es va acollir al 

permís d’alletament, motiu pel qual ja no era viable que el recurrent optés a l’esmentat 

permís.  

  

Vist que per Decret de data 26 d’abril de 2013 de l’esmentat Jutjat, ha estat declarada 

ferma la Sentència de data 13 de març de 2013. 

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25 

de gener, 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.- Donar-se per assabentada de la Sentència de data 13 de març de 2013, 

dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 12/2011 (procediment abreujat), 

seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 9 de Barcelona, per la qual 

resol desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor I.C.P. contra 

aquest Ajuntament i, per tant, es declara conforme a dret la resolució municipal 

impugnada. “ 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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8 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA EN EL RECURS 

548/2010, INTERPOSAT PER APM  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“El Sr. A.P.M. va presentar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós 

administratiu de Barcelona contra la desestimació de la seva sol·licitud d’una nova 

revisió del resultat de “no apte” de la prova psicotècnica realitzada al Sr. P., prova 

integrant del procés selectiu per cobrir tres places de sergent de la Policia Local de 

l’Ajuntament de Mataró, mitjançant promoció interna, que es va dur a terme l’any 

2010.  

 

L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 548/2010, assenyalant-se la data de judici 

el dia 28 de gener de 2013.  

 

Vist que en data 28 de gener de 2013, el Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de 

Barcelona ha dictat Sentència per la qual resol desestimar el recurs presentat pel Sr. 

A.P.M. contra l’Ajuntament de Mataró, per ser l’acte administratiu objecte de recurs 

conforme a dret, sense fer especial pronunciament sobre les costes processals, i 

essent susceptible d’interposar recurs d’apel·lació contra la mateixa.  

 

Vist que per Decret de data 15 d’abril de 2013 de l’esmentat Jutjat, ha estat declarada 

ferma la Sentència de data 28 de gener de 2013. 

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, de 25 

de gener, 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.- Donar-se per assabentada de la Sentència de data 28 de gener de 2013, 

dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 548/2010 (procediment abreujat), 

seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Barcelona, per la qual 
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resol desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor A.P.M. 

contra aquest Ajuntament i, per tant, es declara conforme a dret l’acte administratiu 

objecte de recurs.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

9 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL 

NÚM. 2 DE MATARÓ, EN EL PROCEDIMENT ACOMIADAMENT 699/2012, 

SEGUIT A INSTÀNCIA DE IAV I MGA 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Els Srs. I.A.V. i M.G.A., treballadors de l’extint organisme autònom Institut 

Municipal d’Educació i amb categoria laboral de conserges, varen interposar 

demanda contra dit organisme autònom i el FOGASA per acomiadament 

improcedent amb motiu de la finalització dels respectius contractes laborals 

temporals d’obra o servei determinat amb efectes 31 d’agost de 2012.  

 

L’esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social 2 de Mataró, 

procediment d’acomiadament 699/2012, assenyalant-se la data de judici el dia 14 

de febrer de 2013.  

 

Per Diligència d’Ordenació de data 15 de gener de 2013 dictada per l’esmentat 

Jutjat Social, es va tenir per ampliada la demanda, a petició de la part actora, 

contra l’Ajuntament de Mataró, atès que en data 1 de gener de 2013 va quedar 

extingit l’organisme autònom Institut Municipal d’Educació i els seus treballadors 

subrogats a l’Ajuntament de Mataró, mantenint-se la data d’assenyalament del 

judici.  

Vist que en data 14 de març de 2013, el Jutjat Social núm. 2 de Mataró ha dictat 
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Sentència núm. 66/2013, per la qual resol estimar la demanda interposada pels 

treballadors I.A.V. i M.G.A., declarant indefinida la relació de treball amb les parts 

demandades, IME i Ajuntament de Mataró; declarant, així mateix, improcedent 

l’acomiadament dels treballadors de data 31 d’agost de 2012 i condemnant a les 

empreses demandades a o bé readmetre els treballadors en les seves condicions 

laborals anteriors a l’acte d’acomiadament, amb abonament en aquest cas dels 

salaris deixats de percebre entre l’acomiadament i la readmissió, o bé satisfer-los 

una indemnització corresponent a: 45 dies de salari per any treballat, amb un 

màxim de 42 mensualitats, calculada entre el dia d’antiguitat en cada cas i el dia 

de la publicació del RD 3/2012 de reforma laboral, 11 de febrer de 2012, més una 

indemnització de 33 dies de salari per any treballat, amb un màxim de 24 

mensualitats, calculada entre el dia d’entrada en vigor de l’esmentada regulació, 

12 de febrer de 2012, i el dia de l’acomiadament, 31 d’agost de 2012. La quantia 

indemnitzatòria total que correspondria al Sr. A. seria de 3.169,49 euros, i a la 

Sra. G. seria de 2.331,74 euros. 

 

Vist que contra aquesta Sentència, que no era ferma, es podia interposar recurs 

de suplicació. I que, un cop valorada l’alta probabilitat de que l’eventual Sentència 

dictada en recurs de suplicació seria desfavorable per l’Ajuntament de Mataró, a fi 

de vetllar pels interessos municipals s’ha considerat optar per abonar les 

indemnitzacions esmentades. 

 

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013, 

de 25 de gener, 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.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 66/2013, de 14 de 

març de 2013, dictada en el procediment acomiadament 699/2012, seguit davant 

el Jutjat Social núm. 2 de Mataró, per la qual resol estimar la demanda 

interposada pels Srs. I.A.V. i M.G.A., treballadors de l’extint organisme autònom 

Institut Municipal d’Educació i amb categoria laboral de conserges, dirigida 

inicialment contra l’IME i FOGASA, i posteriorment ampliada contra l’Ajuntament 

de Mataró, declarant indefinida la seva relació de treball amb les parts 
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demandades, declarant improcedent l’acomiadament dels treballadors i 

condemnant a les empreses demandades a la readmissió dels treballadors o bé al 

pagament de les indemnitzacions corresponents detallades més amunt.  

 

Segon.- Executar en els seus propis termes la Sentència núm. 66/2013, de 14 de 

març de 2013, dictada pel Jutjat Social 2 de Mataró (procediment acomiadament 

699/2012), en el sentit d’optar pel pagament als treballadors demandants de les 

indemnitzacions corresponents.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

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

 

10 ORDRE D’ENDERROC DE PÈRGOLA DE FUSTA EN TERRAT, AL C. 

TETUAN, 62, 3R 1A 

 

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

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

 

“Per provisió de 5 d'abril de 2013 ha estat incoat a J.A.C.M. expedient de protecció de 

la legalitat urbanística, per l’execució d’obres sense llicència i il·legalitzables al c. 

Tetuan, 62, 3r 1a, consistent en la construcció d’una pèrgola de fusta al terrat, des del 

badalot de l’escala fins a la façana, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per 

formular les al·legacions que consideri convenient. 

La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.  

 

El servei tècnic municipal ha informat que el porxo és il·legalitzable, suposa un 
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augment del volum màxim permès de l’edifici, situat en sòl urbà, zona de creixements 

en fronts de carrer, clau 1c.  

 

El Pla general d’ordenació permet un nombre màxim de planta baixa més 3 plantes 

pisos (PB+3PP). És d’aplicació l’article 105.2 de les Normes urbanístiques del Pla 

general, que en edificacions regulades mitjançant fondària edificable i nombre màxim 

de plantes, estableix el volum màxim d’un edifici el definit per la fondària edificable i la 

coberta de l’edifici que arranqui de l’alçada reguladora o de la part superior del sostre 

de l’última planta construïble, segons cada zona i cas particular. L’article 105.4.c de 

les Normes esmentades, estableix que per sobre del volum màxim només es pot 

construir els elements tècnics de les instal·lacions, sempre que quedin inclosos en un 

volum teòric determinat seguint els criteris que el volum màxim, però amb un pendent 

de coberta de 45º i separats 3 m del pla de façana. 

 

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

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

o retirada a càrrec de la persona interessada. 

 

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

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

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

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

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

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

del que dependrà l’import de la multa. 

 

Vistos els informes precedents; els articles esmentats de la normativa del Pla general 

d’ordenació; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

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

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

Primer.- Ordenar a J.A.C.M. que en el termini màxim d’un mes, enderroqui o retiri la 

pèrgola de fusta del terrat, al c. Tetuan, 62, 3r 1a, que infringeix la normativa del Pla 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

-Via pública- 

 

11 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 18 de desembre de 2012 es va incoar expedient 
sancionador a R.D., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  c12/25287  
en data, 18 d'agost de 2012, sent les 00:30 h.   pels Agents de la Policia Local de 
Mataró núm.  3808, 3788 i 3138,  al carrer Pablo Picasso amb el carrer Santiago 
Rusiñol 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 R.D., que consta recollit al document que motivà l'inici d'aquest 
procediment, resultant aquesta infructuosa, sent retornada a aquesta Administració, 
efectuant un segon intent de notificació amb idèntic resultat. 
 
Atès que, intentada la notificació,  no s'ha pogut practicar, s'ha procedit a notificar 
mitjançant edictes inserits en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial 
de la Província (BOP de data 22 d'abril de 2013), segons el que disposa l'article 59 
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment 
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999. 
 
QUART.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha 
transcorregut el període de 10 dies previst a l'art. 14 del Decret  278/93 de 9 de 
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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 18 d'agost de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró núm. 3808, 3788 i 
3138 sent les 00:30 h.  al carrer Pablo Picasso amb el carrer Santiago Rusiñol de 
Mataró, i el dia 05 de setembre de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró 
núm. 3838 i 3138 sent les 00:30 h.  al Parc Joan XXIII de Mataró, van constatar uns 
fets constitutius d'infracció en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
Es constata que el senyor R.D., passejava dos gossos de raça Stafforshire, de noms 
Flas i Lambar, 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 i deslligat a la via o en un espai públic.  
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
Per tant, els fets denunciats van ser constatats el dia 18 d'agost de 2012 i el 05 de 
setembre de 2012. 
 

RESPONSABLES: 
 
D'aquests fets resulta/en responsable/s  
 
 - en/na R.D. amb CIF/NIF: XXX, i amb domicili a efectes de notificacions c/ XXX, 
08304 de Mataró 
 

NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 
 
Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment 
vigent, i concretament consisteixen en:  
-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
-No contractar l'assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
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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 i deslligat a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col•lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col•lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d'ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
- 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 300,51-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 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 
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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 les sancions de 2.404,05,-,euros, 400,-euros, 300,51 -euros i  600,-
euros a R.D. per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre i/o a la Llei 10/1999, de 30 de juliol.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

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

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

 


