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ACTA NÚM. 1/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 7 DE GENER  DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el set de gener de dos mil catorze, 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 
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. 

 

 

Excusa  la  seva  assistència la  senyora  Montserrat  Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent 

d’Alcalde 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

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

 
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 16 de 

desembre de 2013.  
 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei d’Ingressos- 
 
3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 

de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 



 2 

542/2011 BR, interposat per la mercantil  INMO PENTA, SL  contra la 
liquidació corresponent a l’exercici 2011 de l’Impost sobre béns immobles (IBI) de la finca 
situada a l’Avinguda del Port, núm. 5.  

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
4 Ampliació de la pròrroga de la llista d’espera de conserges, grup AP. 

 
 
 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 ordinària que tingué lloc el  16 de 

desembre 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 d’Ingressos- 

 

3 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA 
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QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 542/2011 

BR, INTERPOSAT PER LA MERCANTIL  INMO PENTA, SL  CONTRA LA 

LIQUIDACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2011 DE L’IMPOST SOBRE BÉNS 

IMMOBLES (IBI) DE LA FINCA SITUADA A L’AVINGUDA DEL PORT, NÚM. 5.  

 

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

presenta la proposta següent. 

 

“En data 25 de novembre de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de 

Barcelona va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós 

administratiu núm. 542/2011 BR, interposat per la mercantil  INMO PENTA, SL  contra el 

decret municipal núm. 5551/2011, de 12 d’agost, en virtut del qual es va desestimar el 

recurs de reposició presentat per la societat esmentada, contra la liquidació núm.  

2847089 , d’una quota de  13.760,75  euros , corresponent a l’exercici 2011 de l’Impost 

sobre béns immobles (IBI) de la finca situada a l’Avinguda del Port, núm. 5. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals i declara ajustada a dret la liquidació 

citada. En aquest sentit, l’òrgan jurisdiccional confirma que, d’acord amb la Llei 

d’hisendes locals, el fet imposable de l’IBI és la titularitat de diversos drets sobre els 

béns immobles. Dintre de l’enumeració dels subjectes passius d’aquest impost consten 

les persones concessionàries d’aquests immobles. 

 

La sentència manifesta que el criteri legal és clar i no suscita cap dubte, ja que no 

només són subjectes passius les persones propietàries, sinó també les titulars de 

concessions administratives de béns demanials, com és el cas present, les quals hauran 

d’abonar l’IBI, tal com recorda la sentència del TSJ de Catalunya de 7 de juny de 2012, 

reiterant doctrina anterior. 

 

En darrer terme, pel que fa a les al·legacions relatives als valors cadastrals aplicats, es 

tracta d’una qüestió que ha de ser resolta per la Gerència Regional del Cadastre, atès 

que és un assumpte de la seva competència. 

  

Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local 
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per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents 

ACORDS: 

 

Primer.-  Donar-se per assabentada de la sentència de data 25 de novembre de 2013 

del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima 

el recurs contenciós administratiu núm. 542/2011 BR, interposat per la mercantil  INMO 

PENTA, SL  contra el decret municipal núm. 5551/2011, de 12 d’agost, en virtut del qual 

es va desestimar el recurs de reposició presentat per la societat esmentada, contra la 

liquidació núm.  2847089 , d’una quota de  13.760,75  euros , corresponent a l’exercici 

2011 de l’Impost sobre béns immobles (IBI) de la finca situada a l’Avinguda del Port, 

núm. 5. 

 

Segon.-  Requerir l’ ORGT per tal que reprengui el procediment recaptatori de la 

liquidació  núm.  2847089 , d’una quota de  13.760,75  euros . 

 

Tercer.-  Retornar a  INMO PENTA, SL  l'aval dipositat per respondre del pagament 

de la liquidació, d'un import de 13.760,75  euros. 

 

Quart.-  Comunicar l’acord al Jutjat, a la persona interessada, a la Tresoreria municipal, 

al Servei de municipal de Gestió Econòmica  i a l’ ORGT, als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

4 AMPLIACIÓ DE LA PRÒRROGA DE LA LLISTA D’ESPERA DE 

CONSERGES, GRUP AP. 

 

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

presenta la proposta següent. 
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“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.  

 

Per decret número 1298/2013, de data 22 de febrer de 2013, del regidor delegat 

d’Administració i Atenció Ciutadana, ratificat per acord de Junta de Govern Local de 

data 4 de març de 2013, va resoldre prorrogar l’esmentada llista fins que s’acabés 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. 

 

Atès que la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura de 8 places de 

conserge, grup AP, modalitat concurs oposició i accés lliure, va ser aprovat per acord 

de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2013, amb el què no s’haurà 

finalitzat abans del 31 de desembre de 2013.  

 

En aquest sentit, en reunió amb la representació dels treballadors a la Mesa de 

negociació conjunta celebrada el 27 de novembre de 2013, es va acordar el següent: 

 

- Prorrogar la llista d’espera de conserges fins que s’acabi el procés selectiu 

endegat. 

 

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 .- Ampliar la pròrroga de 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 annex1, mentre no es resolgui la convocatòria del procés selectiu per a 

la cobertura de 8 places de conserge, grup AP, modalitat concurs oposició i accés 

lliure, aprovat per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de novembre de 2013. 

 

Segon.- Publicar l’anunci del present 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.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
  L’Alcalde     El Secretari 
 
 
 
 
 Joan Mora i Bosch     Manuel Monfort Pastor 
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