
 1 

ACTA NÚM. 4/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 4 DE MARÇ DEL  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el quatre de març del dos mil tretze, essent les 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 Rodríguez 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 18 de febrer 
del 2013.  

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
3 Arrendament de l’habitatge situat al carrer Madoz, 28-30, 2n D, escala B, de Mataró 
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 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment negociat derivat de l’Acord marc dels serveis de 
telecomunicacions, destinat als ens locals associats al Consorci Localret, dels serveis 
de telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, Mataró Energia 
Sostenible SA, PUMSA, GINTRA i TecnoCampus. 

 
5 Adjudicació del subministrament d’equips multifuncionals, recanvis i tòner 
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
6 Ratificació del decret 1179/2013, de 19 de febrer, sobre convocatòria del procés  per 

adscriure a una persona a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, sota la 
dependència jeràrquica de la cap del servei d’Ingressos, de l’ Àrea d’Administració i 
Atenció Ciutadana. 

 
7 Ratificació del decret 1298/2013, de 22 de febrer, sobre pròrroga de les llistes 

d’espera d’auxiliar administratiu (grup C2), conserge (grup AP) i personal docent 
(Grup A1 i A2). 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 
 
8 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 

de Barcelona, que desestima el recurs procediment abreujat núm. 136/2011, 
interposat contra la diligència d’embargament de l’Organisme de Gestió Tributària, en 
liquidacions execució subsidiària obres reforç, c. Mare de Déu del Pilar, 3 bxs. 

 
 
 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 febrer del 

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 

 

3 ARRENDAMENT DE L’HABITATGE SITUAT AL CARRER MADOZ, 28-30, 

2N D, ESCALA B, DE MATARÓ 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“L’Ajuntament és propietari de l’habitatge situat al carrer Pascual Madoz, 28, 2n D, 

escala B, d’aquesta ciutat. 

 

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

L.D.A, amb NIF número 38.866.000-W, d’acord amb les consideracions socials 

contingudes al corresponent informe tècnic. 

 

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

 

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

Administraciones Públicas, i la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’Arrendaments 

Urbans.  

 

Per tot el que s’ha exposat, proposo l’adopció del següent acord: 

 

Primer.- Arrendar l’habitatge situat al pis 2n, porta D, de l’escala B, de l’edifici del 

carrer Pascual Madoz, 28, d’aquesta ciutat, a la Sra. L.D.A., amb NIF 38.866.000-W,  

per una renda mensual de 65 euros, a part de l’IBI, altres tributs i despeses de 

comunitat, per un termini de cinc anys, amb efectes des del dia de la signatura del 
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contracte. Amb aquesta renda, l’Ajuntament subvenciona l’arrendament en un  86,73 

per cent. 

 

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

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

convocar a les parts per a la signatura del contracte. 

 

Tercer.- Autoritzar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, Ramon 

Reixach Puig,  per signar el contracte d’arrendament, en representació d’aquest 

Ajuntament.  

 

Quart.- Notificar aquesta resolució als interessats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT NEGOCIAT DERIVAT DE L’ACORD MARC DELS SERVEIS DE 

TELECOMUNICACIONS, DESTINAT ALS ENS LOCALS ASSOCIATS AL 

CONSORCI LOCALRET, DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS PER 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, MATARÓ ENERGIA 

SOSTENIBLE SA, PUMSA, GINTRA I TECNOCAMPUS. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Mitjançant informe de data 21/02/2013, el cap del Servei de Compres i 
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Contractacions sol·licita la tramitació de la contractació dels serveis de 

telecomunicacions per l’Ajuntament de Mataró i les empreses municipals Aigües de 

Mataró, Mataró Energia Sostenible SA (MESSA), Promocions Urbanístiques de 

Mataró, SA (PUMSA), Gestió Integral de Trànsit (GINTRA), i el TecnoCampus 

Mataró-Maresme (TCM), dividit en els següents lots : 

 

LOT 1: Serveis de comunicació de veu en ubicació permanent 

LOT 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades 

LOT 3: Serveis de comunicació de dades i accés a Internet 

 

2. El pressupost màxim de licitació pels dos anys de durada inicial del contracte es de 

424.148,97 € més 89.071,28 € en concepte d’IVA, en total 513.220,25 € desglossat 

de la següent manera: 

 

  Import  IVA  TOTAL 

Lot 1  156.031,67 € 32.766.65 € 188.798,32 € 

Lot 2  175.981,30 € 36.956,07 € 212.937,37 € 

Lot 3    92.136,00 € 19.348,56 € 111.484,56 € 

 

3. Tenint en compte la possibilitat de pròrroga per 2 anys addicionals, el valor estimat 

del contracte és de 848.298,60 € euros. 

 

4. Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 22/02/2013, 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 22/02/2013 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, i la previsió de la seva 

existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2014 i 2015. En el 

mateix sentit s’han pronunciat les entitats adherides a la present licitació. 
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Fonaments de dret 

 

1. El Títol II, del Llibre III de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 

públic (norma aplicable a la present contractació) regula la denominada 

racionalització tècnica de la contractació, en la qual s’inclou la utilització dels acords 

marc i les centrals de contractació. 

 

2. L’Ajuntament de Mataró esta associat al Consorci Localret, el qual va adjudicar en 

data 16 de desembre de 2010 l’Acord marc dels serveis de telecomunicacions, 

destinat als ens locals associats al Consorci Localret, així com d’aquelles altres 

entitats que s’hagin adherit a la Plataforma Electrònica. En conseqüència, aquesta 

licitació es tramitarà com a contracte derivat d’aquest Acord marc. 

 

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 de telecomunicacions per 

l’Ajuntament de Mataró i les empreses municipals Aigües de Mataró, Mataró Energia 

Sostenible SA (MESSA), Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), Gestió 

Integral de Trànsit (GINTRA), i el TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM), dividit en 

els següents lots: 

 

LOT 1: Serveis de comunicació de veu en ubicació permanent: fins a 156.031,67 €, 

IVA no inclòs. 

LOT 2: Serveis de comunicacions mòbils de veu i dades: fins a 175.981,30 €, IVA no 

inclòs. 

LOT 3: Serveis de comunicació de dades i accés a Internet: fins a 92.136,00 €, IVA 

no inclòs. 

 

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

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

mitjançant tramitació ordinària i procediment negociat derivat de l’Acord marc dels 

serveis de telecomunicacions, destinat als ens locals associats al Consorci Localret. 
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Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, consultant a totes les empreses adjudicatàries dels lots 1, 2 i 3 de 

l’Acord marc dels serveis de telecomunicacions, destinat als ens locals associats al 

Consorci Localret. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 424.148,97 € més 89.071,28 € en concepte 

d’IVA, en total 513.220,25 €, de la següent manera: 

 

316.359,38 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’Ajuntament de Mataró 

 

Exercici 2013: 105.453,38 euros (relació d’operacions A núm. 372) 

Exercicis 2014 i 2015: 210.906,00 euros (relació d’operacions APOS núm. 375) 

 

196.860,87 €, IVA inclòs, a càrrec dels pressupostos de les empreses Aigües de 

Mataró, Mataró Energia Sostenible SA (MESSA), Promocions Urbanístiques de 

Mataró, SA (PUMSA), Gestió Integral de Trànsit (GINTRA), i el TecnoCampus 

Mataró-Maresme (TCM). Consten a l’expedient certificats d’existència de crèdit 

adequat i suficient d’aquestes entitats.  

 

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 i la resta d’entitats adherides 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). 

 

 

 

 

5 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT D’EQUIPS MULTIFUNCIONALS, 

RECANVIS I TÒNER 
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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 26 de novembre de 2012 es va iniciar 

el procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament 

d’equips multifuncionals, recanvis i tòner, dividit en els següents lots i imports.   

 
• Lot 1: Multifuncionals en blanc i negre i subministrament de tòner i recanvis: 

42.560 €, IVA no inclòs 
• Lot 2: Multifuncionals en color i subministrament de tòner i recanvis: 33.300 € 

IVA no inclòs. 
 

L’import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte era de  75.860 euros, més 

15.930,60 € en concepte d’IVA.  

 

En data 3 de gener de 2013 la Mesa de contractació realitzà la obertura de pliques 

del sobre núm. 2, proposició econòmica.  

 

Per informe de data 19 de febrer de 2013 còpia del qual s’adjunta, la Coordinadora  

de compres del Servei de Compres i Contractacions de l’Ajuntament comunica que 

només s’ha presentat una empresa i aquesta s’ajusta als requeriments establerts en 

els plecs de clàusules per la qual cosa proposa adjudicar el concurs a l’empresa 

“Servicios Microinformatica, SA”. 

  

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

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

pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i 

suficient per als exercicis futurs de 2014 a 2017. 

 

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: 
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Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament 

d’equips multifuncionals, recanvis i tòner per un import pel lot 1 de 35.366,92 €, més 

7.427,05 euros en concepte d’IVA i pel lot 2 31.478,67 €, més 6.610,52 euros en 

concepte d’IVA.  

 

Segon.- Requerir a l’empresa “Servicios Microinformatica, SA” que constitueixi a 

favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 3.342,27 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 114,40 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Cinquè.- Disposar a favor de Servicios Microinformatica, SA l’import de 66.845,59 

euros, més 14.037,57 euros en concepte d’IVA, en total 80.883,16 euros, amb càrrec 

a les següents partides i imports del pressupost municipal: 

 
Any 2013 
Partida 310400/92061Z/62510: 23.877,34 €, IVA inclòs (operació AD núm. 9374) 
Partida 310400/920610/21501: 7.542,97 €, IVA inclòs (operació D núm. 9368) 
 
Any 2014 
Partida 310400/92061Z/62510: 6.130,67 €, IVA inclòs (operació ADPOS núm. 9376) 
 
Any 2014-2017 
Partida 310400/920610/21501: 43.332,19 €, IVA inclòs (operació ADPOS núm. 9372) 
 

Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les partides abans esmentades dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 
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s’aprovin per als exercicis pressupostaris de 2014 a 2017, a fi de poder atendre les 

obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

 
Partida 310400/920610/21501 
 
14.005,75 €, IVA inclòs (operació APOS/-1 núm. 9364) 
14.005,75 €, IVA inclòs (operació APOS/-1 núm. 9366) 
14.005,75 €, IVA inclòs (operació APOS/-1 núm. 9367) 
 

Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 RATIFICACIÓ DEL DECRET 1179/2013, DE 19 DE FEBRER, SOBRE 

CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS  PER ADSCRIURE A UNA PERSONA A 

L’ORGANISME DE RECAPTACIÓ I GESTIÓ TRIBUTÀRIA, SOTA LA 

DEPENDÈNCIA JERÀRQUICA DE LA CAP DEL SERVEI D’INGRESSOS, DE L’ 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“El Ple de la Corporació, per acord de 13 de desembre de 2012, va aprovar ampliar 

el conveni que té amb l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària  per delegar la 

gestió íntegre del padró de l’impost de vehicles.  

 

El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió ordinària del 31 de gener de 2013, ha 
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aprovat l’ampliació de la delegació a favor de la Diputació de les funcions de gestió 

de tributs i altres ingressos de dret públic municipals respecte a l’impotst sobre 

vehicles de tracció mecànica, amb efectes a 1 de febrer de 2013. 

 
En el seu punt cinquè d’aquest acord s’estableix el següent: 

 
(…) 

CINQUÈ- Per tal  de col·laborar amb la realització de les funciones de gestió, 

inspecció i recaptació dels tributs o altres ingressos de dret públic que dugui a terme 

l’ORGT en base a la delegació efectuada, l'Ajuntament es compromet a facilitar el 

suport material i humà necessari i a tal efecte procedirà a adscriure funcionalment un 

funcionari/a que realitzarà les tasques derivades de les esmentades funcions en les 

dependències de l'ORGT. El Ple faculta a l’Alcaldia - Presidència (o a l'òrgan que ho 

tingui delegat) per a tots aquells actes que siguin necessaris per a l’execució 

d’aquesta adscripció. 

 

Aquesta adscripció funcional tindrà caràcter voluntari i en cap cas implicarà pèrdua 

dels drets i garanties que tingui el/la funcionari/a en la Corporació, el vincle amb la 

qual no es veurà afectat, romanent d’alta i percebent les seves retribucions amb 

càrrec a l’Ajuntament de Mataró.  

(…) 

 
El personal adscrit funcionalment prestarà els seus serveis d’acord amb les directrius 

que, en relació a les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs o altres 

ingressos de dret públic hagin estat objecte de delegació, dugui a terme l’ORGT. La 

gestió de les incidències de dit personal es portarà a terme de manera coordinada 

entre l’Ajuntament i l’ORGT, en els termes que es determinin. 

 

L'adscripció del funcionari/a indicat, quedarà sense efecte a partir del moment en què 

l'Ajuntament i/o l'ORGT decideixin denunciar la delegació de funcions de gestió i 

recaptació.  

 

Aquesta adscripció quedarà igualment sense efecte, quant l'ORGT consideri que 

l'efectiu no reuneix les condicions necessàries per realitzar les funcions 

encomanades o si així ho sol·licita voluntàriament el/la mateix/a funcionari/a.  

(…) 
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Atés que existeix la necessitat d’adscriure una persona a l’Organisme de Recaptació 

i Gestió Tributària. 

 

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, RESOLC: 

 

Primer.- Aprovar les bases que s’adjunten com a annex i que regularan el procés per 

adscriure a una persona a l’Organisme de Recaptació i Gestió Tributària, sota la 

dependència jeràrquica de la cap del servei d’Ingressos, de l’ Àrea d’Administració i 

Atenció Ciutadana.  

 

Segon.- Convocar el procés referit en el punt anterior. 

 

Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de participació de 10 dies 

hàbils, 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. 

 

Cinquè.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local a la propera 

sessió que se celebri.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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7 RATIFICACIÓ DEL DECRET 1298/2013, DE 22 DE FEBRER, SOBRE 

PRÒRROGA DE LES LLISTES D’ESPERA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU (GRUP 

C2), CONSERGE (GRUP AP) I PERSONAL DOCENT (GRUP A1 I A2). 

 

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

presenta la proposta següent: 

 
“Per Decret del President de l’extint Institut Municipal de Cultura 16/2010 de 22 de 

gener es va aprovar la llista d’espera per cobrir possibles vacants, substitucions, 

contractes de relleu o altre tipus de contractació temporal sorgida del procés de 

selecció d’auxiliar administratiu/va convocat per Decret 176/2009, que va ser 

prorrogada per un any per Decret del President de l’extint IMAC 230/2012, de 23 de 

març. 

 

Per acord de Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2010, es va acordar 

convocar el procés selectiu per cobrir 4 places de conserge, grup AP, modalitat 

concurs oposició, accés lliure i contracte laboral fix, de l’Ajuntament de Mataró, 

procés que en la seva acta final publicada el 16 de febrer de 2012, va generar una 

llista d’espera de conserges, grup AP, per cobrir possibles vacants o substitucions de 

caràcter temporal.  

 

En la reunió amb la representació dels treballadors a la Mesa de negociació conjunta 

celebrada el 23 de gener de 2013, es va acordar el següent: 

- La pròrroga de la llista d’espera de conserges (grup professional AP) actual 

de l’Ajuntament fins que s’acabi el procés selectiu per a la cobertura de places de 

l’Oferta Pública d’Ocupació, previst pel segon semestre d`aquest any o, com a 

màxim, el 31 de desembre de 2013. 

- La pròrroga de la llista d’espera d’auxiliars administratius/ves de l’IMAC fins 

que s’acabi el procés de llista d’espera d’auxiliars de l’Ajuntament, que ja s’ha 

convocat per acord de Junta de Govern Local de data 4 de febrer de 2013. 

 

Per Decret del President de l’extint Institut Municipal d’Educació 1184/2011 de 28 de 

juliol es va aprovar la llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per cobrir 

places vacants o substitucions de personal docent de l’Institut Municipal d’Educació, 

mitjançant el sistema de concurs. 
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En reunió sectorial entre l’Ajuntament de Mataró i representants del personal de la 

Direcció d’Ensenyament celebrada el 7 de febrer de 2013, es va acordar la pròrroga 

de la llista d’espera d’aspirants a contractes temporals per cobrir places vacants o 

substitucions de personal docent, fins a la finalització del procés selectiu per a la 

cobertura de places de professor titular A1 i A2 de secundària, de l’Oferta Pública 

d’Ocupació dels exercicis 2010 i 2011, que es va informar que es convocaria en el 

segon semestre de 2013, una vegada analitzats els diferents perfils de titulacions 

necessaris per a aquestes places ofertades. 

 

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.- Prorrogar amb caràcter extraordinari la llista d’espera d’auxiliars 

administratius, grup C2, aprovada per Decret 16/2010 de 22 de gener, que s’adjunta 

com annex1, mentre no es resolgui el nou procés de selecció per a la creació d’una 

llista d’espera d’auxiliars administratius/ves, que ja s’ha convocat per acord de Junta 

de Govern Local de data 4 de febrer de 2013. 

 

Segon.- Prorrogar amb caràcter extraordinari la llista d’espera de conserges, grup 

AP, aprovada per Acta final de l’òrgan de selecció del concurs oposició per a la 

cobertura de 4 places de conserge, publicada al web municipal el 16 de febrer de 

2012, que s’adjunta com annex2, mentre no es resolgui el nou procés de selecció per 

a la cobertura de places de l’Oferta Pública d’Ocupació, previst pel segon semestre 

d’aquest any o, com a màxim, el 31 de desembre de 2013. 

 

Tercer.- Prorrogar amb caràcter extraordinari la llista d’espera d’aspirants a 

contractes temporals per cobrir places vacants o substitucions de personal docent de 

la Direcció d’Ensenyament, grup A1 i A2, aprovada per Decret 1184/2011 de 28 de 

juliol, que s’adjunta com annex3, mentre no es resolgui el procés selectiu per a la 

cobertura de places de professor titular A1 i A2 de secundària, de l’Oferta Pública 

d’Ocupació dels exercicis 2010 i 2011 previst pel segon semestre d’aquest any. 
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Quart.- Donar publicitat d’aquest acord, mitjançant exposició al tauler d'anuncis de 

l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a 

general coneixement. 

 

Cinquè.- Ratificar la present resolució per la Junta de Govern Local a la propera 

sessió que se celebri.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

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

 

8 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL 

RECURS PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 136/2011, INTERPOSAT CONTRA LA 

DILIGÈNCIA D’EMBARGAMENT DE L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA, EN 

LIQUIDACIONS EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA OBRES REFORÇ, C. MARE DE DÉU 

DEL PILAR, 3 BXS. 

 

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

Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, ha dictat Sentència el 4 de 

febrer de 2013, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 136/2011 B, 

interposat per M.G.L, contra la diligència d'embargament de l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona, de la meitat indivisa de finca, c. Mare de Déu 

del Pilar, 3 bxs, per impagament de les liquidacions municipals en concepte d’execució 

subsidiària de les obres de reforç i substitució de bigues malmeses a la finca (redacció 

projecte i direcció tècnic i diagnosi). 
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La Sentència desestima el recurs en que l’Ajuntament ha actuat com a part 

codemandada, per: 

 

1. No al·legar cap dels motius taxats a l’article 170.3 Llei general tributària, 

d’impugnació de les diligències d’embargament. 

2. Ser fermes i consentides les liquidacions municipals d’acord amb la Sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7, de 25 d’abril de 2012, que va inadmetre el 

recurs. 

3. Fonamentar en meres hipòtesis la infracció del principi de proporcionalitat i les 

regles de l’article 169.5 de la Llei general tributària, sense presentació de cap prova.   

 

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 el següent ACORD: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 6 de Barcelona, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 136/2011 

B, interposat per M.G.L., contra la diligència d'embargament de l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona, de la meitat indivisa de finca, c. Mare de Déu 

del Pilar, 3 bxs, per impagament de les liquidacions municipals en concepte d’execució 

subsidiària de les obres de reforç i substitució de bigues malmeses a la finca (redacció 

projecte i direcció tècnic i diagnosi).” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart i cinc minuts de quatre de la 

tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la 

present acta. 


