Data de publicació: 12/02/2016

ACTA NÚM. 14/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 14 DE SETEMBRE DE 2015.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el catorze de dos mil quinze, 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
DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
En Miquel Rey i Castilla
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5è . Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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 31 d’agost de
2015

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de material d’ obra.

1

4

5
6

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de les
instal·lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica, de vigilància per
càmeres i de control d’ accessos de la ciutat de Mataró.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de la
senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de vigilància de la salut per la
plantilla de l’Ajuntament de Mataró.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

7

8

9

10

Donar-se per assabentats de la Sentència 141/2015 del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 13, que desestima el recurs abreujat 557/2015B, interposat contra
la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud d’extinció, cancel·lació i
devolució de la fiança de 15.025 euros, dipositada per a garantir les despeses
d’urbanització derivades de l’execució de la UA-32 Lo Bassal
Donar-se per assabentat de la Sentència 249 de 2 d’abril de 2015 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que estima en part el recurs contenciós
administratiu núm. 50/2012, interposat contra l’Ordenança municipal sobre activitats
on es realitzen activitats de naturalesa sexual i ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de
juny d’interposició de recurs de cassació ordinari contra aquesta Sentència.
Donar-se per assabentat de la Sentència 322 de 6 de maig de 2015 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que ha resolt estimar en part el recurs contenciós
administratiu núm. 109/2014, interposat contra l’Ordenança municipal sobre activitats
on es realitzen activitats de naturalesa sexual i ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de
juny d’interposició de recurs de cassació ordinari contra aquesta Sentència.
Donar-se per assabentat de la Sentència 321 de 6 de maig de 2015 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que ha resolt estimar en part el recurs contenciós
administratiu núm. 108/2014, interposat contra l’Ordenança municipal sobre activitats
on es realitzen activitats de naturalesa sexual i ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de
juny d’interposició de recurs de cassació ordinari contra aquesta Sentència.
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 31 d’agost de 2015

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

2

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL D’ OBRA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 10/08/2015, el cap del Servei d’ Espais Públics i el cap
del Servei d’ Equipaments Municipals

proposen la tramitació de la contractació del

subministrament de material d’ obra

per un import fixat com a màxim per a

l’adjudicació del contracte de fins a 57.355,57 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 166.330,58
euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 1/09/2015, 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 1/09/2015 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
3

la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2015, i la previsió de la seva existència en el pressupostos que s’aprovin pels
exercicis 2016 i 2017
Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de material d’obra
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 57.355,57
euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 166.330,58
euros
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Atendre la despesa de fins a 57.355,37 €, més 12.044,63 € en concepte
d’IVA, en total 69.400 €, de la següent manera:
Relació A núm. 3823 per import de 5.783,32 euros
Relació APOS núm. 3824 per import de 63.616,68 euros
4

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovin pels exercicis 2016 i 2017 a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (7).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

INSTAL·LACIONS

DEL

SERVEI

SEMAFÒRIQUES,

DE

DE

MANTENIMENT

SENYALITZACIÓ

DE

LES

VARIABLE

O

DINÀMICA, DE VIGILÀNCIA PER CÀMERES I DE CONTROL D’ ACCESSOS DE
LA CIUTAT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
Mitjançant informe de data 16 de juny de 2015 , el tècnic i el cap del Servei de
Mobilitat sol·liciten la tramitació

de la contractació del servei de manteniment,

conservació i millora de les instal.lacions semafòriques, de senyalització variable o
dinàmica, de vigilància per càmeres i de control d’ accessos de la ciutat de Mataró,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 372.561,28
euros pels 2 anys de la durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 931.403,20 euros.
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Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 31/08/2015, 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 data 31/08/2015 respecte a la previsió d’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2016
a 2017.
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment, conservació i
millora de les instal.lacions semafòriques, de senyalització variable o dinàmica, de
vigilància per càmeres i de control d’ accessos de la ciutat de Mataró, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 372.561,28 euros pels 2
anys de la durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 931.403,20 euros
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran l’ acord del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
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Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 372.561,28 euros més 78.237,86 euros en
concepte d’IVA, en total 450.799,14 euros, d’acord amb els següents imports :
APOS núm. 55161 per import de 24.799,28 €
APOS núm. 55160 per import de 425.999,86 €
D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del present
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides del
pressupost municipal que s’aprovin per als exercici 2016 i 2017, a fi de poder atendre
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (7).

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

DEL

SERVEI

DE

MANTENIMENT

DE

LA

SENYALITZACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL DE LA CIUTAT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 14 de juliol de 2015, l’ enginyer del Servei de Mobilitat
sol·licita la tramitació de la contractació del servei de conservació i manteniment de la
senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró, per un import fixat com a
7

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 277.685,96 euros pels 2 anys de la
durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 666.446,31 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 31/08/2015, 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 31/08/2015 respecte a

la previsió

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a les partides dels pressupostos que s’aprovin per als
exercicis 2016 a 2017.
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de conservació i manteniment de
la senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 277.685,96 euros pels 2 anys de la
durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 666.446,31 euros.
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Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran l’ acord del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 277.685,96 euros més 58.314,06 euros en
concepte d’IVA, en total 336.000,02 euros, d’acord amb els següents imports :
APOS núm. 55102 per import de 336.000,02 €
D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del present
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides del
pressupost municipal que s’aprovin per als exercici 2016 i 2017, a fi de poder atendre
les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

APROVACIÓ

Unanimitat. (7).

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT PER LA
PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 22/07/2015, el coordinador de riscos laborals, sol·licita la
tramitació de la contractació del servei de vigilància de la salut per la plantilla de
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l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 82.251,24 euros, IVA no inclòs, per una durada inicial de dos anys
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades, el
valor estimat del contracte és de 172.727,60 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 3/09/2015, 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 3/09/2015 respecte a la previsió de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 320000/920220/16008 dels pressupostos municipals que
s’aprovin per als exercici 2016 i 2017
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor de Serveis Centrals,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de vigilància de la salut per la
plantilla de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 82.251,24 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicional i les possibles modificacions contemplades, el valor
estimat del contracte és de 172.727,60 euros.
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques
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particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada
Tercer.- Convocar la licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Atendre la despesa de fins a 82.251,24 €, més 3.748,76 € en concepte d’IVA,
en total 86.000,00 €, a càrrec de la partida 320000/920200/16000 de la següent
manera:
Exercici 2016: 86.000,00 euros (operació APOS núm. 83966 )
Exercici 2017: 86.000,00 euros (operació APOS núm. 83966 )
Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’esmentada partida del
pressupostos municipals que s’aprovin pels exercicis 2016 i 2017 a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats7

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 141/2015 DEL

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13, QUE DESESTIMA EL RECURS
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ABREUJAT 557/2015B, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ PER
SILENCI ADMINISTRATIU DE LA SOL·LICITUD D’EXTINCIÓ, CANCEL·LACIÓ I
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DE 15.025 EUROS, DIPOSITADA PER A GARANTIR
LES DESPESES D’URBANITZACIÓ DERIVADES DE L’EXECUCIÓ DE LA UA-32
LO BASSAL
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona dictà sentència el 29 de maig
de 2015, la qual desestima el recurs PA núm. 557/2014-B, interposat per J. A. R. contra
la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud d’extinció, cancel·lació i
devolució de la fiança de 15.025 euros, dipositada per aquest per a garantir les
despeses d’urbanització derivades de l’execució de la UA-32 Lo Bassal, al·legant la
caducitat de l’afectació urbanística, atenent al temps transcorregut, la manca de previsió
de l’inici de l’execució de la urbanització i la situació econòmica en la que es troba
PUMSA l’empresa que ha de dur a terme aquesta actuació.
El Sr. J. A. R., demanà a l’any 2003, llicència d’obres per la construcció d’una vivenda
unifamiliar al Carrer Torrent de les Piques, 4-6 ,parcel·la inclosa en la UA citada. Segons
la resolució judicial queda clar que, la fiança constava com a condició de disponibilitat de
la llicència.
L’article 37.2 de les NNUU del Pla General d’ordenació, en correlació amb els articles 39
a 43 del Reglamento de Gestión urbanística de 1978, i l’article 29.c/ de la Llei
d’urbanisme de 2002, condicionaven l’atorgament de llicències en terrenys que no
tenien la condició de solar i estaven inclosos en una unitat d’actuació, a la cessió de
terrenys i al costejament de la urbanització, que en aquest cas, corresponien a la
implantació del clavegueram, cessió per a ampliació de vials existents, cessió de
5.840m2 per a sistema d’espais lliures i de 3.000m2 per a sistema d’equipaments.
L’òrgan jurisdiccional desestima el recurs, tot raonant que, atès que en la parcel·la
citada, s’havien assolit tots els drets urbanístics sense haver donat compliment efectiu a
tots els deures, no procedia retornar la fiança dipositada, ja que és la única garantia de
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compliment dels deures urbanístics que haurien de ser previs als drets ja assolits, i a
que no estem davant d’una afecció urbanística en el sentit, de l’art 128 RGU 78 en
correlació amb l’article 20 del RHU, ja que no existeix acord aprovatori de reparcel·lació;
sinó que es tracta, d’una llicència sotmesa a una conditio iuris d’urbanització permesa a
l’art 16 del Reglament de Serveis de las Corporacions locals.
Així mateix, declara la resolució recorreguda conforme a dret, i la fermesa de la mateixa,
sense expressa imposició de costas processals.
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
per la resolució de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 13 de Barcelona, de 29 de maig de 2015, la qual desestima el recurs abreujat
núm. 557/2014-B, interposat per J. A. R. contra la desestimació per silenci administratiu
de la sol·licitud d’extinció, cancel·lació i devolució de la fiança de 15.025 euros,
dipositada per aquest per a garantir les despeses d’urbanització derivades de l’execució
de la UA-32 Lo Bassal.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA 249 DE 2 D’ABRIL DE

2015 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE ESTIMA
EN

PART

EL

RECURS

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

NÚM.

50/2012,

INTERPOSAT CONTRA L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ACTIVITATS ON ES
13

REALITZEN ACTIVITATS DE NATURALESA SEXUAL I RATIFICAR EL DECRET
4230/2015 D’1 DE JUNY D’INTERPOSICIÓ DE RECURS DE CASSACIÓ
ORDINARI CONTRA AQUESTA SENTÈNCIA.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“En data 2 d’abril de 2015 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt estimar en part el recurs
ordinari núm. 50/2012, interposat per RESSEGUIDORA-33 SL contra la modificació
de l’Ordenança municipal sobre activitats de naturalesa sexual, aprovada
definitivament pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró el dia 12 de gener de 2012
(BOP 7-2-12), ANUL·LANT i deixant sense efecte jurídic el seu article 8.2 (pel que
limita la superfície de l’activitat principal a 500 m2) i el seu article 9.4 (pel que limita la
superfície dels reservats annexos al 10 % de la superfície de l’activitat principal), així
com la seva disposició transitòria, sense imposició de costes.
En relació a la disposició transitòria de l’Ordenança, que estableix que els
establiments que disposin de llicència i posada en marxa per al funcionament de
l’activitat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança poden seguir en funcionament,
fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes de les seves disposicions, sens
perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques que puguin afectar la
seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans.(...) el
Tribunal manifesta que el DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en la seva disposició
transitòria segona estableix que els establiments i espais oberts al públic que estiguin
autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest Reglament poden seguir en funcionament,
fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes de les seves disposicions, sens
perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques que puguin afectar la
seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans (...) pel
que la disposició transitòria de l’Ordenança priva dels seus efectes als titulars de les
llicències o autoritzacions que no hagin obtingut encara el control inicial o de posada
en funcionament, que queden exclosos de la regulació establerta pel Decret.
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Pel que fa a les limitacions superficials dels articles 8 i 9 de l’Ordenança, el Tribunal
manifesta que si bé l’article 26.2 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives estableix que els
ajuntaments, per mitjà d'ordenances o de reglaments, poden sotmetre els
espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments oberts al públic a
requisits i condicions addicionals als establerts amb caràcter general, es vulneren les
restriccions imitatives imposades a les ordenances municipals per l’article 26.3 de la
Llei 11/2009, de 6 de juliol, doncs aquestes limitacions no s’emmarquen en cap de les
previsions ni persegueixen cap de les finalitats enumerades en els seus apartats.
La present sentència no és ferma i es pot interposar, bé un recurs de cassació
ordinari davant del Tribunal Suprem, sempre que es fonamenti en infracció de normes
del dret estatal o comunitari europeu que sigui rellevant i determinant de la dispositiva
recorreguda i haguessin estat invocades oportunament en el procés o considerades
per la Sala, recurs que s’ha de presentar davant de la mateixa sala dins dels 10 dies
següents a la seva notificació, mitjançant escrit en els termes establerts en els article
88 i 89 de la llei jurisdiccional, bé un recurs de cassació per a la unificació de la
doctrina, que s’haurà d’interposar directament davant d’aquesta mateixa Sala en el
termini de 30 dies següents a la seva notificació, en els termes previstos en els article
96 i següents.
Per Decret d’Alcaldia 4230/2015 d’1 de juny es va resoldre interposar recurs de
cassació ordinari, de conformitat amb el que estableixen els articles 12 i 86 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, contra aquesta
Sentència.
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
per la resolució de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència de dos d’abril de 2015, dictada en
el recurs ordinari núm. 50/2012, interposat per RESSEGUIDORA-33 SL contra la
15

modificació de l’Ordenança municipal sobre activitats de naturalesa sexual, aprovada
definitivament pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró el dia 12 de gener de 2012
(BOP 7-2-12).
Segon.- Acordar ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de juny on es va resoldre interposar
recurs de cassació ordinari, de conformitat amb el que estableixen els articles 12 i 86
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem,
contra aquesta Sentència.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA 322 DE 6 DE MAIG

DE 2015 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE HA
RESOLT ESTIMAR EN PART EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
109/2014,

INTERPOSAT

CONTRA

L’ORDENANÇA

MUNICIPAL

SOBRE

ACTIVITATS ON ES REALITZEN ACTIVITATS DE NATURALESA SEXUAL

I

RATIFICAR EL DECRET 4230/2015 D’1 DE JUNY D’INTERPOSICIÓ DE RECURS
DE CASSACIÓ ORDINARI CONTRA AQUESTA SENTÈNCIA.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“En data 6 de maig de 2015 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt estimar en part el recurs
ordinari núm. 109/2014,

interposat per

OTAR 22, SL

contra la modificació de

l’Ordenança municipal sobre activitats de naturalesa sexual, aprovada definitivament
pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró el dia 12 de gener de 2012 (BOP 7-212), ANUL·LANT i deixant sense efecte jurídic el seu article 8.2 (pel que limita la
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superfície de l’activitat principal a 500 m2) i el seu article 9.4 (pel que limita la
superfície dels reservats annexos al 10 % de la superfície de l’activitat principal), així
com la seva disposició transitòria, sense imposició de costes.
En relació a la disposició transitòria de l’Ordenança, que estableix que els
establiments que disposin de llicència i posada en marxa per al funcionament de
l’activitat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança poden seguir en funcionament,
fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes de les seves disposicions, sens
perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques que puguin afectar la
seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans.(...) el
Tribunal manifesta que el DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en la seva disposició
transitòria segona estableix que els establiments i espais oberts al públic que estiguin
autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest Reglament poden seguir en funcionament,
fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes de les seves disposicions, sens
perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques que puguin afectar la
seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans (...) pel
que la disposició transitòria de l’Ordenança priva dels seus efectes als titulars de les
llicències o autoritzacions que no hagin obtingut encara el control inicial o de posada
en funcionament, que queden exclosos de la regulació establerta pel Decret.
Pel que fa a les limitacions superficials dels articles 8 i 9 de l’Ordenança, el Tribunal
manifesta que si bé l’article 26.2 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives estableix que els
ajuntaments, per mitjà d'ordenances o de reglaments, poden sotmetre els
espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments oberts al públic a
requisits i condicions addicionals als establerts amb caràcter general, es vulneren les
restriccions imitatives imposades a les ordenances municipals per l’article 26.3 de la
Llei 11/2009, de 6 de juliol, doncs aquestes limitacions no s’emmarquen en cap de les
previsions ni persegueixen cap de les finalitats enumerades en els seus apartats.
La present sentència no és ferma i es pot interposar, bé un recurs de cassació
ordinari davant del Tribunal Suprem, sempre que es fonamenti en infracció de normes
del dret estatal o comunitari europeu que sigui rellevant i determinant de la dispositiva
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recorreguda i haguessin estat invocades oportunament en el procés o considerades
per la Sala, recurs que s’ha de presentar davant de la mateixa sala dins dels 10 dies
següents a la seva notificació, mitjançant escrit en els termes establerts en els article
88 i 89 de la llei jurisdiccional, bé un recurs de cassació per a la unificació de la
doctrina, que s’haurà d’interposar directament davant d’aquesta mateixa Sala en el
termini de 30 dies següents a la seva notificació, en els termes previstos en els article
96 i següents.
Per Decret d’Alcaldia 4230/2015 d’1 de juny es va resoldre interposar recurs de
cassació ordinari, de conformitat amb el que estableixen els articles 12 i 86 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, contra aquesta
Sentència.
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
per la resolució de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència de 6 de maig de 2015, dictada en
el recurs ordinari núm. 109/2014, interposat per OTAR 22 SL contra la modificació de
l’Ordenança municipal sobre activitats de naturalesa sexual, aprovada definitivament
pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró el dia 12 de gener de 2012 (BOP 7-212).
Segon.- Acordar ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de juny on es va resoldre interposar
recurs de cassació ordinari, de conformitat amb el que estableixen els articles 12 i 86
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem,
contra aquesta Sentència.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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10

DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA 321 DE 6 DE MAIG DE

2015 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA QUE HA
RESOLT ESTIMAR EN PART EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
108/2014,

INTERPOSAT

CONTRA

L’ORDENANÇA

MUNICIPAL

SOBRE

ACTIVITATS ON ES REALITZEN ACTIVITATS DE NATURALESA SEXUAL

I

RATIFICAR EL DECRET 4230/2015 D’1 DE JUNY D’INTERPOSICIÓ DE RECURS
DE CASSACIÓ ORDINARI CONTRA AQUESTA SENTÈNCIA.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient i
Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“En data 6 de maig de 2015 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt estimar en part el recurs
ordinari núm. 108/2014, interposat per S. Z. M. contra la modificació de l’Ordenança
municipal sobre activitats de naturalesa sexual, aprovada definitivament pel Ple
Municipal de l’Ajuntament de Mataró el dia 12 de gener de 2012 (BOP 7-2-12),
ANUL·LANT i deixant sense efecte jurídic el seu article 8.2 (pel que limita la
superfície de l’activitat principal a 500 m2) i el seu article 9.4 (pel que limita la
superfície dels reservats annexos al 10 % de la superfície de l’activitat principal), així
com la seva disposició transitòria, sense imposició de costes.
En relació a la disposició transitòria de l’Ordenança, que estableix que els
establiments que disposin de llicència i posada en marxa per al funcionament de
l’activitat a l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança poden seguir en funcionament,
fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes de les seves disposicions, sens
perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques que puguin afectar la
seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans.(...) el
Tribunal manifesta que el DECRET 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el
Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives, en la seva disposició
transitòria segona estableix que els establiments i espais oberts al públic que estiguin
autoritzats a l'entrada en vigor d'aquest Reglament poden seguir en funcionament,
fins i tot si les instal·lacions no compleixen algunes de les seves disposicions, sens
perjudici de la necessitat de complir les condicions tècniques que puguin afectar la
seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans (...) pel
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que la disposició transitòria de l’Ordenança priva dels seus efectes als titulars de les
llicències o autoritzacions que no hagin obtingut encara el control inicial o de posada
en funcionament, que queden exclosos de la regulació establerta pel Decret.
Pel que fa a les limitacions superficials dels articles 8 i 9 de l’Ordenança, el Tribunal
manifesta que si bé l’article 26.2 de la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulació
administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives estableix que els
ajuntaments, per mitjà d'ordenances o de reglaments, poden sotmetre els
espectacles públics, les activitats recreatives i els establiments oberts al públic a
requisits i condicions addicionals als establerts amb caràcter general, es vulneren les
restriccions imitatives imposades a les ordenances municipals per l’article 26.3 de la
Llei 11/2009, de 6 de juliol, doncs aquestes limitacions no s’emmarquen en cap de les
previsions ni persegueixen cap de les finalitats enumerades en els seus apartats.
La present sentència no és ferma i es pot interposar, bé un recurs de cassació
ordinari davant del Tribunal Suprem, sempre que es fonamenti en infracció de normes
del dret estatal o comunitari europeu que sigui rellevant i determinant de la dispositiva
recorreguda i haguessin estat invocades oportunament en el procés o considerades
per la Sala, recurs que s’ha de presentar davant de la mateixa sala dins dels 10 dies
següents a la seva notificació, mitjançant escrit en els termes establerts en els article
88 i 89 de la llei jurisdiccional, bé un recurs de cassació per a la unificació de la
doctrina, que s’haurà d’interposar directament davant d’aquesta mateixa Sala en el
termini de 30 dies següents a la seva notificació, en els termes previstos en els article
96 i següents.
Per Decret d’Alcaldia 4230/2015 d’1 de juny es va resoldre interposar recurs de
cassació ordinari, de conformitat amb el que estableixen els articles 12 i 86 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa,
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem, contra aquesta
Sentència.
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
per la resolució de l’Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, proposo els següents
ACORDS:
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Primer.- Donar-se per assabentat de la sentència de 6 de maig de 2015, dictada en
el recurs ordinari núm. 108/2014, interposat per S. Z. M. contra la modificació de
l’Ordenança municipal sobre activitats de naturalesa sexual, aprovada definitivament
pel Ple Municipal de l’Ajuntament de Mataró el dia 12 de gener de 2012 (BOP 7-212).
Segon.- Acordar ratificar el Decret 4230/2015 d’1 de juny on es va resoldre interposar
recurs de cassació ordinari, de conformitat amb el que estableixen els articles 12 i 86
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem,
contra aquesta Sentència.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres de la tarda, el senyor President
aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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