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ACTA NÚM. 20/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 4  DE  NOVEMBRE  DE  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el quatre de novembre 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 

 
 

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

 

 

Excusa la seva assistència el senyor Ramon Reixach i Puig, Regidor. 

 

 

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 14 d’octubre de 
2013.  

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Gestió Econòmica- 
 
3 Donar compte de l’estat d’execució del pressupost al mes de setembre 
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 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 Adjudicació 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) 

5 Rectificació del plec de clàusules administratives particulars que regeixen la 
contractació del Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora a la via 
pública.  

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 8 places de 

Conserge, grup AP, mitjançant concurs - oposició de lliure accés.  
7 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista  d’espera 

interna de TAG, grup A1, per concurs de mèrits específics.  
8 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera 

de Conservador, grup A1, per concurs de mèrits específics.  
9 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball 

d’Administratiu/va Especialitzat/da per concurs de mèrits específics. 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
10 Donar-se per assabentada de la Sentència número 4/2013, de data 18 de juliol, 

dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciosa 
Administrativa Secció de Cassació, recaiguda en el Recurs de Revisió numero 
6/2012, interposat contra diverses resolucions judicials referides al valor cadastral 
d’un immoble. 

11 Donar-se per assabentada de la Sentència de data 2 d’octubre de 2013, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona en el Procediment Abreujat 
número 100/2012, interposat contra el decret numero 43/2012, de 5 de gener, de la 
regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la 
reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via 
pública.  

12 Donar compliment de la Sentencia número 229/13, de 25 de setembre, dictada en el 
Procediment Abreujat número 601/2011-A, interposat contra la desestimació de  la 
reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública.  

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
 -Urbanisme, Ptrimoni, Medi Ambient i Habitatge- 
 
13 Aprovació inicial del Pla Especial de “Can Ribot”. 
 

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 
 
14 Ordre de retirada cobert a la Rda de la Creu de Pedra, 25 Bx A. 
 
 -Via pública- 
 
15 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 255/2013 de data 23 

de setembre, dictada  pel Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona, en relació al 
recurs contenciós administratiu número 169/2012-C, contra l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 5 de setembre de 2011. 
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16 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 170/2013, de 9 de juliol, 
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al recurs 
contenciós administratiu 7/2012-B contra la resolució formulada per Decret núm. 
1909/2011, de data 14 de març del Conseller Delegat de Via Pública 

 
 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  4 d’octubre de 

2013 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

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 Gestió Econòmica- 

 

3 DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST AL MES 

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

 

“Les bases d’execució de la proposta de pressupost per a l’exercici 2013 estableixen en 

l’article 55 que de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció 

presentarà trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació 

complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà 

compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d’Administració i Atenció 

Ciutadana. 

 

És per això que  proposo: 

 

Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 

corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2013.” 

 

Es donen per assabentats. 

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 ADJUDICACIÓ 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) 

 

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

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de març de 2013 es va iniciar el 

procediment 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: 
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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. 
 

El procediment d’adjudicació ha estat el procediment negociat sense publicitat, 

derivat de l’Acord marc dels serveis de telecomunicacions adjudicat pel Consorci 

Localret el 16 de desembre 2010. 

 

El cap del Servei de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions, mitjançant informes 

de data 19/06/2013 i 08/07/2013 –que s’adjunten- va procedir a la valoració dels 

criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. 

 

En data 18/07/2013 va tenir lloc la subhasta electrònica prevista al plecs, amb el 

següent resultat: 

 

Lot 1:Serveis de comunicació de veu en ubicació permanent 
 

La millor oferta ha estat realitzada per CABLEUROPA, SAU, per un import de 
199.487,27 €, al qual s’hi ha d’afegir 41.892,33 en concepte d’IVA. 
 
La baixa ha estat del 0,20423 % 
 

 

Lot 2: Serveis de comunicació mòbils de veu i dades 
 

La millor oferta ha estat realitzada per VODAFONE ESPAÑA, SA, per un import 
de 109.755,00 €,al qual s’hi ha d’afegir 23.048,55 en concepte d’IVA. 
 
La baixa ha estat del 37,63 % 
 

 

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

La millor oferta ha estat realitzada per CABLEUROPA, SAU, per un import de 
96.979,20 €, al qual s’hi ha d’afegir 20.365,63 en concepte d’IVA. 
 
La baixa ha estat del 0% 

 

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

contractació a les corresponents partides dels pressuposts municipal i de les entitats 
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adherides per a 2013. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient en 

els pressupostos dels exercicis 2014 i 2015. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret 

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

contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Adjudicar el contracte dels serveis de telecomunicacions per a 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), el TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM) i Mataró Audiovisual, en 

tres lots, de la següent manera: 

 
1. Lot 1, serveis de comunicació de veu en ubicació permanent, a favor de 

l’empresa “CABLEUROPA, SAU”, fins un import màxim de 199.487,27 
euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

2. Lot 2, serveis de comunicacions mòbils de veu i dades, a favor de 
l’empresa “VODAFONE ESPAÑA, SA”, fins un import màxim de 
109.755,00 euros, IVA no inclòs pels dos anys de durada inicial del 
contracte. 

3. Lot 3, serveis de comunicació de dades i accés a internet, a favor de 
l’empresa “CABLEUROPA, SAU”, fins un import màxim de 96.979,20 
euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses adjudicatàries 

constitueixin a favor de l’Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de deu dies a 

comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord, els 

següents import en concepte de garantia definitiva: 

 

CABLEUROPA, SAU.   Lot 1: 9.974,36 euros 
            Lot 3: 4.848,96 euros 

VODAFONE ESPAÑA, SA.  Lot 2: 5.487,75 euros 
   
advertint-los que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que han retirat la 

seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador. 
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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.- Disposar a favor de l’empresa “CABLEUROPA, SAU” l’import de 296.466,47 

euros, més 62.257,96 euros, en concepte d’IVA, en total 358.724,43 euros, de la 

següent manera: 

 

Ajuntament de Mataró 
 
Any 2013. Lot 1:14.405,21 euros (relació D núm. 3346) 

            Lot 3: 10.319,73 euros (relació D núm. 3354 
 
 Anys 2014 i 2015: Lot 1: 100.836,42 euros (relació ADPOS núm. 3348) 
             Lot 3: 72.238,09 euros (relació ADPOS núm. 3357) 
 
 Mataró Audiovisual 
 Anys 2013 a 2015 Lot 1: 3.997,84 euros 
            Lot 3: 1.306,80 euros 
 

 Tecnocampus 
    Anys 2013 a 2015 Lot 1: 89.160,30 euros 
           Lot 3: 3.920,40 euros 

 
 PUMSA (inclou GINTRA) 
 Anys 2013 a 2015 Lot 1: 24.293,96 euros 
            Lot 3: 19.166,40 euros 
 
 AMSA (inclou MESA) 
 Anys 2013 a 2015 Lot 1: 8.685,89 euros 
            Lot 3: 10.393,42 euros 
           
 
 
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “VODAFONE ESPAÑA, SA” l’import de 

109.755,00 euros, més 23.048,55 euros, en concepte d’IVA, en total 132.803,55 

euros, de la següent manera: 

 

Ajuntament de Mataró 
 
Any 2013:12.825,81 euros (relació D núm. 3358) 

 Anys 2014 i 2015: 89.780,79 euros (relació ADPOS núm. 3359) 
              
 Mataró Audiovisual 
 Anys 2013 a 2015: 893,65 euros 
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 Tecnocampus 
  Anys 2013 a 2015: 10.414,59 euros 

 
 PUMSA (inclou GINTRA) 
 Anys 2013 a 2015: 3.868,25 euros 
 
 AMSA (inclou MESA) 
 Anys 2013 a 2015: 15.020,44 euros 
 

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

a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró i la resta 

d’entitats adherides que s’aprovin per als exercicis 2014 i 2015, a fi de poder atendre 

les obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa 

partida: 

 
Any 2013: Relació A/ núm. 3361 per import total de 21.678,10 € 

Any 2014: Relació APOS/ núm. 3362 per import total de 296.144,31 € 

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

5 RECTIFICACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS QUE REGEIXEN LA CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE 

EXECUTIU D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA A LA VIA PÚBLICA.  

 

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

 
“Relació de fets 

 
1. Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 30/09/2013 s’acordà l’inici de 
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l’expedient de contractació del Projecte executiu d’actuacions de manteniment i 

millora a la via pública; i en el mateix acord s’aprovaven els plecs de clàusules 

administratives i tècniques particulars que han de regir la contractació de l’ obra   

 

2. Per informe de data 18/10/2013, el cap de la Secció d’Infraestructures del Servei 

d’Espais Públics comunica que per error s’han inclòs en els plecs unes condicions 

que per les característiques de l’obra no s’han de sol·licitat i que són les següents: 

 
• ISO 9.001-2008 o equivalent, de requeriment de gestió de qualitat. 

• ISO 14.001-2004 o equivalent, de requeriment de sistemes de gestió ambiental. 

• OHSAS 18.001 o equivalent, de requeriment per sistemes de gestió de seguretat i 

salut en el treball. 

• EMAS o equivalent, normativa voluntària de la Unió Europea de reconeixement 

d’organitzacions que han implantat un sistema de gestió mediambiental. 

 

Fonaments de dret: 

 

L’art. 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, per la que s’aprova la Llei de 

règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú 

estableix la possibilitat de les Administracions públiques de rectificar en qualsevol 

moment els errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d’ofici o 

a instància de part. 

 

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.- Rectificar l’apartat 3r. de la clàusula desena del plec de clàusules 

administratives particulars que regeixen la contractació del Projecte executiu 

d’actuacions de manteniment i millora a la via pública, en el sentit de suprimir el 

requisit de disposar de les següent certificacions: 

 

• ISO 9.001-2008 o equivalent, de requeriment de gestió de qualitat. 

• ISO 14.001-2004 o equivalent, de requeriment de sistemes de gestió ambiental. 
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• OHSAS 18.001 o equivalent, de requeriment per sistemes de gestió de seguretat i 

salut en el treball. 

• EMAS o equivalent, normativa voluntària de la Unió Europea de reconeixement 

d’organitzacions que han implantat un sistema de gestió mediambiental. 

 

Segon.- Obrir un nou termini 26 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.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

COBERTURA DE 8 PLACES DE CONSERGE, GRUP AP, MITJANÇANT 

CONCURS - OPOSICIÓ DE LLIURE ACCÉS.  

 

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

 

“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 9 

de març de 2009, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2009; 

en sessió celebrada el dia 15 de març de 2010, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest 

ajuntament per l’exercici 2010, i en sessió celebrada el dia 7 de març de 2011, 

l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest Ajuntament per l’exercici 2011. 

 

Atès que conformen les esmentades Ofertes Públiques d’Ocupació 4 places de 

conserge, subgrup AP, vacants a la plantilla de personal funcionari de la corporació, 

de les quals 3 estan reservades a persones que tenen reconeguda una discapacitat 

de grau igual o superior al 33%. 
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Atès que així mateix, el Consell Plenari de l’Institut Municipal d’Educació va aprovar, 

en sessió ordinària de data 23 de març de 2010, l’Oferta Pública d’Ocupació per a 

l’any 2010 de l’Institut Municipal d’Educació, i en sessió celebrada el 22 de febrer de 

2011, l’Oferta Pública d’Ocupació per a l’any 2011 del mateix Institut. 

 

Atès que conformen les esmentades Ofertes Públiques d’Ocupació 4 places de 

conserge, subgrup AP, vacants a la plantilla de personal laboral de la corporació. 

 

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió ordinària de data 13 de 

desembre de 2012 adoptà, amb el quòrum exigit per la Llei, l’aprovació definitiva de 

l’extinció de l’organisme autònom Institut Municipal d’Educació amb efectes 1 de 

gener de 2013, que suposà la integració de la seva plantilla i relació de llocs de treball 

a la de l’Ajuntament de Mataró, així com la subrogació en tots els drets i obligacions 

que tinguessin al seu càrrec les entitats extingides. 

 

Atès que la plantilla de la Corporació vigent va ser aprovada pel Ple Municipal, en 

sessió extraordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012, i modificada en sessió 

ordinària del Ple Municipal de data 4 de juliol de 2013. 

 

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 les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat 

d’accés lliure. 

 

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 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal 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, 
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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: 

 

Primer.- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan 

juntament amb les bases generals aprovades per la Junta de Govern Local, el procés 

selectiu per cobrir 8 places de conserge, grup AP, modalitat concurs oposició i accés 

lliure, amb el següent règim: 

 

- 4 places de règim funcionarial, mitjançant nomenament de funcionari de 

carrera, 3 de les quals estan reservades a persones que tenen reconeguda 

una discapacitat de grau igual o superior al 33%. 

 

- 4 places de règim laboral, mitjançant contracte laboral fix. 

 

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

 

Tercer.- Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de 

20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC, 

sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les 

bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar 

candidatures. 

 

Quart.- Publicar anunci de l’acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en extracte 

al DOGC i exposar-la 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. (7). 
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7 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA  D’ESPERA INTERNA DE TAG, GRUP A1, PER 

CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS.  

 

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

 

“Donat que al llarg de l'any es poden produir necessitats de portar a terme 

substitucions de tècnics/ques d’administració general, grup A1, que per la normativa 

vigent sigui dificultós que es facin mitjançant la incorporació de personal interí o 

temporal extern, existeix la necessitat de disposar d’una llista interna d’aquest 

personal. 

 

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 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. 

 

Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de 

30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 

locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí 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: 
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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, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera interna de tècnics/ques 

d’administració general, grup A1. 

 

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, al portal corporatiu i la resta de mitjans 

habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

8 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE CONSERVADOR, GRUP A1, PER 

CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS.  

 

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

 

 

“Aquesta Corporació necessita crear una llista d’espera de conservador/a, grup A1, 

per cobrir contractacions de caràcter temporal o possibles substitucions. 

 

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 
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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 19, 20 i 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 

pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, en relació 

als sistemes de selecció del personal laboral temporal al servei de les entitats locals. 

 

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

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

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

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

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 

ACORDS: 

 

Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que 

regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern 

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

A1. 

 

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.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

9 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU/VA ESPECIALITZAT/DA 

PER CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS. 

 

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

 

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

d’administratiu especialitzat, en diferents adscripcions que són: 

- La Direcció d’Esports, de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones. 

- El Servei Jurídic Administratiu, 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, amb la següent especificitat: 

 

- Perfil del Servei Jurídic Administratiu, serà proveït entre personal funcionari de 

carrera que ocupin plaça d’administratiu/va, del grup C1. 

 

- Perfil de la Direcció d’Esports serà proveït entre personal laboral fix que ocupin 

plaça d’administratiu/va, o equivalents de l’àmbit administratiu, del grup C1. 
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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: 

 

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 d’administratiu/va especialitzat, en diferents adscripcions: 

- La Direcció d’Esports, de l’Àrea de Participació i Serveis a les Persones. 

- El Servei Jurídic Administratiu, 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. (7). 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 4/2013, 
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DE DATA 18 DE JULIOL, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 

CATALUNYA SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA SECCIÓ DE CASSACIÓ, 

RECAIGUDA EN EL RECURS DE REVISIÓ NUMERO 6/2012, INTERPOSAT 

CONTRA DIVERSES RESOLUCIONS JUDICIALS REFERIDES AL VALOR 

CADASTRAL D’UN IMMOBLE. 

 

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

 

“En data 18 de setembre de 2013, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Secció Cassació ha notificat la diligencia d’ordenació que acorda remetre el testimoni 

de la sentència dictada en el recurs de revisió número 6/2012, corresponent al recurs 

número 337/2000 del Jutjat contenciós administratiu numero 14 de Barcelona. 

 

La Sentencia numero 4/2013, de data 18 de juliol de 2013, dictada en el Recurs de 

Revisió número 6/2012, desestima la demanda interposat pel Sr. J.R.P., en la que 

demanava la revisió de les següents resolucions judicials referides al valor cadastral 

d’un immoble: 

 

− Sentència 238/2002 de 22 d’octubre de 2002, dictada pel Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona número 14. 

− Interlocutòria de 7 de gener de 2008, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu 

de Barcelona número 14, desestimant incident d’execució de sentència contra 

la sentència anterior. 

− Interlocutòria de 15 de febrer de 2008, dictat pel Jutjat Contenciós 

Administratiu de Barcelona número 14 contra el recurs d’apel·lació dirigit contra 

la Interlocutòria de 7 de gener de 2008. 

 

La Sentencia ha resolt desestimar el recurs de revisió interposat i imposar el 

pagament de les costes causades fixant com a xifra màxima en concepte d’honoraris 

d’advocat la suma de 1000 euros, i la pèrdua del dipòsit, amb els següents 

arguments: 

 

“TERCERO.- De la lectura del escrito de demanda presentado por la 

representación de D. J.R.P. resulta que junto a la sentencia número 238/2002, 
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de 22 de octubre de 2002, dictada por el Juzgado de lo Contencioso 

Administrativo numero 14 de Barcelona, recaída en el recurso número 

337/200, se impugnan en el presente recurso de revisión, el auto de 7 de 

enero de 2008, dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo número 14 

de Barcelona, y el auto de 15 de febrero de 2008, dictado por el Juzgado 

Contencioso Administrativo número 14 de Barcelona, ambos en el recurso 

número 33/2000. 

 

Pues bien, lo primero que debe declararse es la inimpugnabilidad por medio 

del recurso de revisión de los citados autos, pues como queda dicho es un 

presupuesto esencial que la impugnación se dirija contra las sentencias firmes 

y no frente a cualquier otro tipo de resoluciones, providencias o autos. 

 

CUARTO.- La sentencia que impugna la representación de D. J.R.P., es la 

dictada el 22 de octubre de 2002, por el Juzgado Contencioso Administrativo 

número 14 de Barcelona, en el recurso contencioso-administrativo número 

337/2000. Esta sentencia fue publicada el 22 de octubre de 2002, y en la 

misma fecha se declaró su firmeza, en diligencia extendida por el/la 

Secretario/a del citado Juzgado. Así pues, cuando se formula el recurso de 

revisión, en fecha 20 de junio de 2012, han transcurrido casi diez años, el 

doble del plazo de cinco años previsto en el artículo 512 de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil, circunstancia que es tenida en cuenta por la 

representación del Ayuntamiento de Mataró al contestar la demanda para 

argumentar que no concurren los requisitos procesales para la admisión del 

recurso de revisión, solicitando su inadmisión”. 

 

En virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia número 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 4/2013, de data 18 de 

juliol, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya Sala Contenciosa 

Administrativa Secció de Cassació, recaiguda en el Recurs de Revisió numero 
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6/2012, interposat pel  Sr. J.R., que desestima la demanda interposada en la que 

demana la revisió de la Sentència 238/2002 de 22 d’octubre de 2002, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona número 14; de la Interlocutòria de data 

7 de gener de 2008, dictat pel Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona número 

14, desestimant incident d’execució de sentència contra la sentència anterior; i de la 

Interlocutòria de 15 de febrer de 2008, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu de 

Barcelona número 14 contra el recurs d’apel·lació dirigit contra la Interlocutòria de 7 

de gener de 2008, totes elles referides al valor cadastral d’un immoble. 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Sala Contenciosa Administrativa Secció de Cassació.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

11 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 2 

D’OCTUBRE DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 10 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

100/2012, INTERPOSAT CONTRA EL DECRET NUMERO 43/2012, DE 5 DE 

GENER, DE LA REGIDORA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ 

CIUTADANA QUE RESOL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT A LA VIA PÚBLICA.  

 

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

 

 

“En data 17 d’octubre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 302/2013 de data 2 d’octubre de 2013, 

dictada en el Procediment Abreujat número 100/2012, interposat per G.F.B., contra el 

decret numero 43/2012, de 5 de gener, de la regidora delegada d’Administració i 
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Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per haver caigut al carrer Sant Josep Oriol numero 11,  el 

dia 13 d’octubre de 2011. 

 

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 

indemnització per danys i perjudicis per un import de 2.000 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada, sense costes, 

entre altres, amb el següent argument: 

 

“No consta en el expediente declaración del testigo, que afirma la 

demandante presenció el accidente tampoco ha declarado en el 

presente procedimiento 

(…) 

La prueba practicada no permite tener por acreditado que los hechos 

sucedieron tal como afirma la Sra. F., ya que el perito efectúa su 

dictamen sobre la situación en la que se encontraba la calzada, pero 

esto no basta para constituir prueba que determine la responsabilidad 

patrimonial del Ayuntamiento de Mataró, por lo que siendo 

controvertido el extremo relativo a la forma en que la actora se causó 

las lesiones por las que fue atendida el día 13 de octubre de 2011 y 

teniendo esta la carga de su prueba que no realiza, debe en 

aplicación del articulo 217 LEC desestimarse la demanda.” 

 

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 dels 

següents ACORDS, : 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència de data 2 d’octubre de 2013, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona en el 

Procediment Abreujat número 100/2012, interposat per G.F.B., contra el decret 

numero 43/2012, de 5 de gener, de la regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per haver caigut a la via pública. (Expedient: W 38/11). 
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Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10 

de Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

 

12 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTENCIA NÚMERO 229/13, DE 25 DE 

SETEMBRE, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 601/2011-A, 

INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE  LA RECLAMACIÓ 

ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER CAIGUDA A LA 

VIA PÚBLICA.  

 

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

 

“En data 22 d’octubre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 

Barcelona, ha retornat l’expedient administratiu de la Sentencia número 229/13, de 25 

de setembre, dictada en el Procediment Abreujat número 601/2011-A, interposat per 

la Sra. D.F.M. contra el decret numero 6743/2011, de 7 d’octubre, de la Regidora 

Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar el recurs de 

reposició interposat contra el decret 1626/2011 de 9 de febrer que desestima la 

reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública el 

dia 16 de novembre de 2010. 

  

La demanda interposada tenia com a pretensió abonar a la part actora una 

indemnització per danys i perjudicis de 16.866,65 euros. La sentència del Jutjat 

Contenciós Administratiu estima parcialment la demanda interposada i condemna al 

pagament per part de l’ajuntament de 4000 euros més els interessos legals 

corresponents des de la data de la reclamació administrativa (16-11-2010) fins la data 

de comunicació de la sentència. 
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La sentencia argumenta el següent: 

 

“Tercer.- De les proves practicades es pot constatar en efecte que la recurrent 

va caure el dia i en el lloc que assenyala i també s’ha de tenir per provada 

l’existència del forat i la lesió que invoca. Alhora, si bé consta un informe de 

l’enginyer del Servei de mobilitat de 3 de novembre de 2009 referent a la 

necessitat de contractar un servei de manteniment de solars municipals 

utilitzats com a estacionament d’us públic, el cert és que no consta que 

s’hagués contractat aquest servei ni els treballs realitzats, per la qual cosa cal 

estimar que aquesta situació no compleix l’estàndard mínim exigible de 

prestació d’un servei públic – d’aparcament de vehicles .- ni la utilització de les 

vies públics ja que genera un ris al vianant i el col·loca en una situació de perill 

que ha de ser assumida per l’Ajuntament. 

 
Ara bé, cal admetre, també, una col·laboració del recurrent en el dany causat, 

ja que el forat era perfectament perceptible pel vianant com s’aprecia en les 

fotografies aportades – per la qual cosa hauria d’haver deambulat amb més 

precaució de forma que cal imputar també a l’actora en una part de la 

producció del dany que al·lega.” 

 

La companyia asseguradora municipal ha consignat l’import de la condemna en el 

jutjat contenciós administratiu. 

 

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 dels 

següents ACORDS:  

 

Primer.- Donar compliment de la Sentencia número 229/13, de 25 de setembre, 

dictada en el Procediment Abreujat número 601/2011-A, interposat per la Sra. D.F.M. 

contra el decret numero 6743/2011, de 7 d’octubre, de la Regidora Delegada 

d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar el recurs de reposició 

interposat contra el decret 1626/2011 de 9 de febrer que desestima la reclamació 

administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública el dia 16 de 

novembre de 2010 (Expedient: W60/10). 
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Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge- 

13 APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DE “CAN RIBOT”. 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, Regidora Delegada d’Urbanisme, 

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

 

“Comercial Tranova, SL, l’1 d’octubre de 2013, ha entrat nova documentació per a 

completar la presentada per a l’aprovació inicial del Pla especial d’ordenació masia 

Can Ribot, a l’empara de la modificació puntual del Pla general d’ordenació en relació 

al sòl no urbanitzable, en tràmit i pendent d’aprovació del text refós. 

 

L’objecte del Pla especial és l’assignació d’usos de la finca, situada en sòl no 

urbanitzable,  per a la implantació d’una activitat hotelera en masia rural amb 

restaurant, de capacitat per a 30 habitacions dobles, desenvolupada en tres 

edificacions existents del conjunt. Ordena el sòl de la finca per a la seva utilització 

com espai natural i d’entorn a l’activitat hotelera amb un tractament respectuós amb 

els valors de l’espai agrícola i forestal, i que permeti a l’activitat hotelera 

l’autoabastiment de productes en gran part i de productors locals de l’entorn.  

 

Justifica els valors existents que dóna sentit a la recuperació i manteniment de la 

finca, i proposa establir quatre zones adequades a la pròpia naturalesa i valors del 

sòl, per l’àmbit de superfície de 61.132 m2, de la forma següent: 
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Proposen la creació d’un espai polivalent que permeti desenvolupar l’activitat de 

restauració per esdeveniments socials, culturals i d’altres, comprèn 400 m2 per una 

sala diàfana i passadissos de servei de connexió amb la cuina, dels quals 200 m2 

són sota rasant amb consideració de soterrani i 200 m2 sobre rasant amb 

consideració de planta baixa i en substitució de terres, situats en contacte i 

engrandint la plataforma del mirador existent. 

 

El projecte incorpora l’informe ambiental i d’integració paisatgística, i l’estudi de 

mobilitat generada. 

 

La finca està afectada pel Pla director urbanístic del sistema costaner i una part de la 

finca està protegida pel Pla especial del patrimoni arquitectònic com àrea 

d’expectativa arqueològica. 

 

El servei tècnic municipal ha informat favorablement condicionada a l’aprovació 

definitiva del planejament superior que li dona suport i amb algunes prescripcions 

tècniques que s’inclouen en la part dispositiva d’aquesta resolució, i amb les 

consideracions següents: 

 

- No afecta cap aqüífer classificat, zones vulnerables o zones sensibles, ni afecta a 

punts d’interès geològic. 

- Són correctes els valors atribuïts al conjunt de la finca com una unitat ambiental i 

paisatgística pròpia d’aquesta franja del territori del Maresme, entre el corredor de 

l’autopista C-32 i el pas de la carretera BV-5031, amb un potencial evident per a 

desenvolupar-hi activitats col·lectives i turístiques. 

Zona 1 Edificacions i activitats 
de la masia 13.700 m2 Coincideix amb la zona 4e2 PG 

Zona 2  Regeneració del 
paisatge autòcton  23.099 m2 

Zona afectada per l’àrea 
d’expectatives arqueològiques Can 
Gallifa 

Zona 3 Protecció forestal  19.160 m2 Àrea boscosa amb pinedes a 
mantenir 

Zona 4  Accés general i 
aparcament   5.173 m2 Àrea de servei vinculada a l’activitat 

hotelera 
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- La sala polivalent es un incentiu important, pel reclam d’esdeveniments vinculats 

a l’activitat hotelera, pel creixement turístic i econòmic. Per això es considera com 

“cas excepcional de la zona 4e2” ja que la solució ha estat molt estudiada per una 

integració a l’entorn.   

 

Vistos els informes precedents; els articles 48, 49, 67, 85 i disposició transitòria 

quinzena del  Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme; article 23 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 

d'urbanisme; article 27 del Pla especial del patrimoni arquitectònic, i article 14 del Pla 

director urbanístic del sistema costaner, en virtut de les competències delegades a la 

Junta de Govern Local, per decret d’alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo 

l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial el Pla especial d’ordenació masia Can 

Ribot, redactat i promogut per Comercial Tranova, SL, supeditada a l’aprovació prèvia 

o simultània del text refós de la modificació puntual del Pla general d’ordenació en 

relació al sòl no urbanitzable, i amb les prescripcions següents: 

 

a) Cal incorporar l’informe de l’arqueòleg de l’Ajuntament relatiu a les possibles 

afectacions i mesures a prendre en el desenvolupament del Pla respecte de les 

àrees de jaciment arqueològic. 

b) Cal una ordenació de detall en la zona 2 “Regeneració del paisatge autòcton” i la 

Zona 3 “Protecció forestal”, delimitant espais que s’identifiquin amb la descripció 

dels recorreguts. Així mateix la descripció d’usos de la zona 2 i 3 (pag. 23 i 24 de 

la Memòria) haurà de queda reflectit normativament a l’article 2 de la normativa 

per la Zona 2 i Zona 3. 

c) Cal augmentar a la zona d’accés i aparcament, plantació d’arbrat d’ombra 

acompanyant les places d’aparcament degudament dibuixades i numerades. 

d) Cal establir com a condició de Gestió del Pla especial dins l’apartat 3.5 de la 

Normativa, un nou article amb el redactat següent:  

 

Article 8. Condicions de Gestió 

 
1. S’estableix com condició de Gestió del Pla especial, la exigència en el marc de la 
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concessió de la llicència, i d’acord a l’art. 59.4 del Reglament de la LUC, la prestació de 

fiança per garantir les mesures adoptades en aquest Pla en quant  la utilització i  

tractament del sòl per desenvolupar l’activitat i el compliment d'aquelles condicions 

necessàries per a garantir els serveis necessaris, així com la restitució del sòl afectat per 

l'actuació, en el supòsit que l'activitat autoritzada finalitzés. 

 
2. Caldrà doncs que el Projecte d’execució de les obres i d’activitat contingui un 

Pressupost detallat on s’identifiqui les intervencions de les zones, especialment la zona 2  

i 3. 

 

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en 

el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als 

taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal. 

 

Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva 

competència sectorial que consten a l’informe tècnic municipal.  

 

Quart.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades a 

l’expedient.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

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

 

14 ORDRE DE RETIRADA COBERT A LA RDA DE LA CREU DE PEDRA, 25 

BX A. 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, Regidora Delegada d’Urbanisme, 

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

 

“Per Provisió de data 22 d’abril de 2013 s’incoà expedient de protecció de la legalitat 
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urbanística a C.S.L., per l’execució d’obres sense llicència i il·legalitzables a la Rda. 

Creu de la Pedra, 25, bxs. A, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular 

les al·legacions que consideri convenient. 

 

La persona interessada va presentar en data 17 de maig de 2013 les següents 

al·legacions: 

 

- En quan a la retirada del cobert construït sense llicència i il·legalitzable, va 

al·legar que proposava presentar una proposta sobre el cobert, però sense 

concretar aquesta proposta en l’escrit d’al·legacions. 

 

- En quan a la retirada dels aparells d’aire condicionat, va presentar factura de 

la instal·lació dels mateixos de data 15/04/2002. 

  

El servei tècnic municipal ha informat, en data 18 de març de 2013, que les obres són 

il·legalitzables perquè aquesta construcció ocupa el pati davanter de l’edifici, qualificat 

pel Pla general com clau 0, en zona 1c. 

 

Segons les Normes urbanístiques del Pla general, articles 88 i 297.4.3), els patis 

davanters han d’estar lliure de qualsevol edificació. 

 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, 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 297.4 de la normativa del Pla general 

d’ordenació; i, 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. 



 29 

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.- Estimar en part les al·legacions presentades pel Sr. S. i en conseqüència, 

declarar la prescripció dels aparells d'aire condicionat, per tenir una antiguitat superior 

a deu anys.  

 

Segon.- Ordenar a C.S.L. per a que en el termini d’un mes procedeixi a  la retirada 

del cobert construït sense llicència i il·legalitzable, situat a la Rda. Creu de la Pedra, 

25, bxs. A 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

-Via pública- 

 

 

15 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚMERO 255/2013 DE DATA 23 DE SETEMBRE, DICTADA  PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 169/2012-C, CONTRA L’ACORD DE LA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE SETEMBRE DE 2011. 

 

La senyora Núria Calpe i Marquet, Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis 

i Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 5 de setembre de 2011, la Junta de Govern Local acordar estimar 

parcialment les al·legacions formulades per J.V.V. i imposar-li una sanció de 1.202,05 
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€ per la comissió d’una infracció en matèria de gossos potencialment perillosos, en 

l’expedient 964/2010. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 169/2012-C pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona. 

 

En data 23 de setembre de 2013, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 18/09/2013, es dictà sentència núm. 255/2013 resolent-se: 

“Desestimar el recurso contencioso administrativo número 169/2012-C interpuesto 

por la representación procesal letrada de J.V.V., contra la actuación administrativa 

sancionadora más arriba identificada, por no resultar la misma disconforme a derecho 

en los extremos controvertidos. Sin costas.”  

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

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

disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 255/2013, de 

23 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, en 

relació al recurs contenciós administratiu 169/2012-C contra l’Acord de la Junta de 

Govern Local de data 5 de setembre de 2011. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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16 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚM. 170/2013, DE 9 DE JULIOL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 5 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 7/2012-B CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET 

NÚM. 1909/2011, DE DATA 14 DE MARÇ DEL CONSELLER DELEGAT DE VIA 

PÚBLICA 

 

La senyora Núria Calpe i Marquet, Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis 

i Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

 
“En data 14 de març de 2011, el Conseller delegat de Via Pública resolgué mitjançant 

Decret 1909/2011, la desestimació de les al·legacions presentades per M.J.M.V. 

imposant una sanció de 200 €, en l’expedient CR00882861. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 7/2012-B pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 5 de Barcelona. 

 

En data 9 de juliol de 2013, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral l’11 de juny de 2013, es dictà sentència núm. 170/2013,  resolent-

se: “Desestimo el recurs contenciós administratiu interposat per la representació 

processal del Sr. M.J.M.V. davant de la resolució de data 19 de setembre de 2011 

dictada per la regidora de Via Pública per Decret 6206/2011 que acorda no admetre a 

tràmit el recurs de reposició interposat contra la sanció imposada en matèria de 

trànsit, que s’até a dret.” 

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

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

disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO: 
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Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 170/2013, de 

9 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al 

recurs contenciós administratiu 7/2012-B contra la resolució formulada per Decret 

número 1909/2011, de 14 de març del Conseller Delegat de Via Pública. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i cinc minuts de tres de la 

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

present acta. 

 


