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ACTA NÚM. 13/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 16 DE JUNY DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el setze de juny 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. 

 

 

Excusen la seva assistència:  

Na Montserrat Rodríguez 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 les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que 
tinguéren lloc el 2 de juny i 5 de juny de 2014, respectivament. 

 
 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment de les zones verdes de la ciutat. 
 
 SECRETARIA GENERAL 
 
4 Donar-se per assabentada de la Sentència número 33/2014, de 6 de febrer de 2014, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el Procediment 
Ordinari número 299/2011, interposat contra la desestimació de la reclamació 
administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda mentre circulava amb la 
motocicleta. 

 
5 Donar-se per assabentada de la Sentència número 78/2014, de 20 de març de 2014, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el Procediment 
Ordinari número 652/2010, interposat contra la desestimació de la reclamació 
administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública. 

 
6 Donar compliment de la Sentència número 73/2014, de 7 de març, dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 
347/2012 interposat contra resolució per la que s’inadmet a tràmit la reclamació de 
responsabilitat patrimonial de danys per caiguda a la 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 – Són aprovats els esborranys de les Actes de les sessions ordinària i 

extraordinària que tingueren lloc el 2 de juny i 5 de juny de 2014, respectivament. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE LES 

ZONES VERDES DE LA CIUTAT. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 30 de gener  de 2014 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i 

manteniment de zones verdes del municipi de Mataró, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 917.231,17 euros, IVA no inclòs, pels 

quatre anys de durada inicial del contracte. 

 

Mitjançant informe de data 19 de maig  de 2014, la tècnica de la Secció de Jardineria 

del Servei d’Espais Públics, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que 

depenen d’un judici de valor, i per informe de data 26 de maig de 2014 ha valorat les 

ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “Fomento de 

Contrucciones y Contratas, SA”. S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes. 

 

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

contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la 

present anualitat 2014. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient 

en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis  2015, 2016, 2017 i 2018. 

 

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

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

contractes del sector públic. 

 

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

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

acords: 
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Primer.- Adjudicar la contractació del servei de conservació i manteniment de zones 

verdes del municipi de Mataró, a favor de l’empresa “Fomento de Construcciones y 

Contratas SA”  per un import de 825.508,28 €,  iva exclòs. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Fomento de 

Construcciones y Contratas SA” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar 

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

documentació: 

 

a) documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

b) documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta 

Corporació la garantia definitiva per import de 41.275,41 euros, equivalent al 5 

per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 

advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador. 

 

Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 

adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 

 

Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar 

des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 277,80 euros, 

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

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Construcciones y Contratas SA” l’import de 

825.508,28 euros, més 173.356,72 euros, en concepte d’IVA, en total  998.865,00 

euros, de la següent manera: 

 

Exercici 2014: Operació D núm. 43430 per import de 126.298,75 euros. 

Exercici 2015: Relació ADPOS núm. 34445 per import total de 249.716,25 euros. 

Exercici 2016: Relació ADPOS núm. 34445 per import total de 249.716,25 euros 

Exercici 2017: Relació ADPOS núm. 34445 per import total de 249.716,25 euros. 

Exercici 2018: Relació ADPOS núm. 34445 per import total de 123.417,50 euros 
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Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les corresponents partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 

2015,2016, 2017 i 2018. 

 

Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import 

adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

 

Any 2014: Relació A/ núm. 43417 per import total de 58.676.24 € 

Anys 2015, 2016, 2017 i 2018: Relació APOS/  núm. 43443 per import de 

924.874,97 € 

 

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

contractant.” 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 
 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

4 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 33/2014, 

DE 6 DE FEBRER DE 2014, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 

NÚMERO 299/2011, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA 

RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 

CAIGUDA MENTRE CIRCULAVA AMB LA MOTOCICLETA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 19 de maig de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona, ha notificat la fermesa de la Sentencia número 33/2014, de 6 de febrer de 



 6 

2014, dictada en el Recurs Ordinari número 299/2011-FF, interposat pel senyor 

F.M.L., contra el decret numero 2220/2011, de 23 de març, de la consellera delegada 

de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda mentre circulava amb la motocicleta matrícula 

3705-FNY el dia 20 de maig de 2009, a les 19.30 hores, al Camí de Sant Crist. 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 139.168,19 euros. La sentència 

del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada, entre altres, 

per les raons següents: 

 

“No es controvertido entre las partes que el día 20 de mayo de 2009, el 

recurrente sufrió un accidente de circulación cuando conducía la motocicleta 

marca Yamaha matrícula 3705 FNY, por el Camí de Sant Crist de Mataró, a la 

altura del número 11, en el carril izquierdo de la calzada, en sentido montaña. 

 

De las pruebas practicadas se desprende que: 

 

- De la declaración de los testigos queda acreditado que inmediatamente antes 

de que se produjese el accidente la motocicleta hizo un “extraño” o “amago” al 

frenar para parar. 

- No puede determinarse la velocidad exacta a la que iba la motocicleta, pero 

los testigos manifestaron que no iba a gran velocidad. 

- La motocicleta frenó repentinamente al encontrarse un vehículo parado en un 

paso de peatones. 

- El hecho controvertido es determinar si la causa de la caída fue el mal estado 

de la señal, Del informe pericial aportado por la actora no se llega a la 

conclusión de que la señal estuviera en mal estado, si no que se trata de meras 

conjeturas del perito (quien utiliza frases como “quizá no se realizó”, “podría 

haber habido una falta de conservación” o “posible existencia de gravilla o 

polvo”) basadas en fotografías y alegaciones de la parte. Además en el informe 

policial no se desprende que estuviera mal la pintura de la señal ni gravilla o 

polvo. 

En conclusión, procede desestimar la pretensión de la actora al no haberse 
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acreditado el mal estado de la señal y que ésta fuera la causa del accidente.” 

 

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, 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 33/2014, de 6 de febrer 

de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el 

Procediment Ordinari número 299/2011, interposat pel senyor F.M.L, contra el decret 

numero 2220/2011, de 23 de març, de la consellera delegada de Serveis Centrals 

que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per 

caiguda mentre circulava amb la motocicleta matrícula 3705-FNY, el dia 20 de maig 

de 2009, a les 19.30 hores, al Camí de Sant Crist  (expedient W 61/09). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona.” 

 

 

Es dona per assabentada 

 

 

 

5 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 78/2014, 

DE 20 DE MARÇ DE 2014, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI 

NÚMERO 652/2010, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA 

RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 

CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

“En data 19 de maig de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona, ha notificat la fermesa de la Sentencia número 78/2014, de 20 de març de 
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2014, dictada en el Recurs Ordinari número 652/2010-BB, interposat per la senyora 

C.S.G. contra el decret numero 8018/2010, de 4 d’octubre, de la consellera delegada 

de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda el dia 5 de juliol de 2009 a la Ronda Bellavista. 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 17.664,94 euros. La sentència 

del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada, entre altres, 

per les raons següents: 

 

“De las pruebas practicada en fase probatoria ha quedado acreditado que: 

 

- De la declaración de la propia actora así como del testigo y del informe de 

asistencia SEM, queda acreditado que el 5 de julio de 2009, la recurrente 

transitaba por la Ronda Bellavista. Cuando, en el último escalón de la 

escalera, ser tropezó y cayó. 

- Como consecuencia de la caída la recurrente se rompió el tobillo. 

- La actora y el testigo, en sus declaraciones, manifestaron que la recurrente 

se tropezó y que, debido al desnivel, a la falta de señalización y de medidas 

de protección (como barandillas), se cayó en un agujero que había en el 

asfalto. Examinada la documentación que obra en el expediente 

administrativo y junto a la demanda, de la misma no se desprende la 

existencia de ningún agujero en el asfalto. 

- De las fotografías que obran en el expediente administrativo queda 

acreditado que la caída se produjo en un desnivel que es salvado a través de  

unos escalones, en donde no existe barandilla o cualquier medio de 

protección. 

 

Probado tanto la caída como el lugar donde se produjeron, así como el estado 

en que se encontraba la escalera, procede determinar si existe relación de 

causalidad entre la falta de medidas de protección de la escalera y la caída de la 

recurrente. 

De las declaraciones tanto de la actora como de los testigos en vía judicial como 

en el expediente administrativo, todos ellos manifiestan que la Sra. S. se 

resbaló, es decir, la caída se produjo por un hecho fortuito y desafortunado. No 
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se ha acreditado ni aportado ningún medio de prueba que acredite que la 

escalera se encontraba en mal estado o que la caída se produjo por defecto de 

algún escalón..” 

 

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, 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 78/2014, de 20 de març 

de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el 

Procediment Ordinari número 652/2010, interposat per la senyora C.S.G., contra el 

decret número 8018/2010, de 4 d’octubre, de la consellera delegada de Serveis 

Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per caiguda el dia 5 de juliol de 2009 a la Ronda Bellavista. (expedient W 

50/09). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona.” 

 

 

Es dona per assabentada 

 

 

 

6 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 73/2014, DE 7 DE 

MARÇ, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 9 DE 

BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 347/2012 

INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ PER LA QUE S’INADMET A TRÀMIT LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE DANYS PER CAIGUDA 

A LA VIA PÚBLICA. 

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

presenta la proposta següent: 
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“En data 2 d’abril de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona, 

ha notificat la fermesa de la Sentencia número 73/2014, de 7 de març, dictada en el 

Recurs Abreujat número 347/2012-D, interposat per la senyora J.G.C., contra el 

decret numero 2954/2012, de 3 de maig, de la consellera delegada d’Administració i 

Atenció Ciutadana que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra el 

decret número 7542/2011 de 14 de novembre, que resol no admetre a tràmit la 

reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda el dia 3 de 

novembre de 2010 a la Ronda O’Donell. 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 7.558,90 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu estima la demanda interposada, amb costes, entre 

altres, per les raons següents: 

 

“La reclamación que se presentó cumplía los requisitos formales exigidos por el 

articulo 6.1 del citado decreto, de suerte que en ambas resoluciones 

impugnadas directamente se resuelve sobre la base de examinar pruebas 

presentadas entrando directamente al fondo del asunto para archivar a limine sin 

dar el curso exigido por la leu a la tramitación de los procedimientos. Por tanto 

en este caso la administración no dio el curso al que venia obligado por motivos 

que no son de aplicación a la posibilidad de inadmitir de plano la reclamación 

administrativa, toda vez que ese exponían en el escrito hechos que no pueden 

considerarse descabellados y faltos de toda lógica como para archivas de plano, 

suponiendo ello una vulneración de los derechos de los administrados a que se 

tramiten sus reclamaciones ante la administración y determinando la nulidad por 

cuanto se prescindió del procedimiento establecido para pronunciarse sobre 

cuestiones de fondo sin causa suficiente generando indefensión a la recurrente 

en base al art. 62 de la Ley 30/1992. En consecuencia procede estimar el 

presente recurso declarando la nulidad de ambas resoluciones y ordenándose a  

la administración que proceda a tramitar con arreglo a derecho la reclamación en 

su día formulada por la actora.” 

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, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la 
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Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS, 

 

Primer.- Donar compliment de la Sentència número 73/2014, de 7 de març, dictada 

pel Jutjat Contenciós Administratiu número 9 de Barcelona en el Procediment 

Abreujat número 347/2012, interposat per la senyora J.G.C., contra el decret numero 

2954/2012, de 3 de maig, de la consellera delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana que estima el recurs contenciós administratiu interposat per la 

representació de la senyora J.G.C. contra el decret 2954/2012, de data 3 de maig de 

2012 pel que es desestima el recurs de reposició interposat contra el decret de data 

14 de novembre de 2011 número 7542/2011, dictat per l’ajuntament de Mataró per la 

que s’inadmet a tràmit la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada per 

l’actora en data 18 d’octubre de 2011, declarant nul·les per no ser ajustades a dret i 

ordenant la tramitació de la reclamació formulada d’acord amb les prescripcions 

legals.” 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona.” 

 

 

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 hores de la tarda, el senyor 

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

 


