
 
 
 

Data de publicació: 09/10/2015 

ACTA NÚM. 5/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 16 DE MARÇ DE  2015. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el setze de març 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 JOAQUIM FERNÀNDEZ I OLLER, Alcalde - accidental 

 

Hi concorren: 
 

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 de la Secretària Accidental senyora Anna Ramirez Lara, que certifica. 

 

 

Excusen la seva assistència  

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
Na 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  2 de març de 
2015 

 
 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
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 servei higienicosanitari per a la 
prevenció de la legionel·losi als equipaments municipals. 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
4 Nomenament funcionària de carrera amb la categoria d’auxiliar de protocol i relacions 

públiques 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
5 Donar-se per assabentada de la Sentència número 44/15, de 17 de febrer de 2015, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona en el 
Procediment Abreujat número 210/13-F, interposat contra el decret numero 
3959/2013, de 14 de juny, del regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que 
resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per 
filtracions a l’interior de la finca amb motiu de les obres del Camí Ral. (Expedient 
W61/2011) 

 
6 Donar-se per assabentada de la Sentència número 43/15, de 23 de febrer de 2015, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona en el 
Procediment Abreujat número 209/2013, interposat contra el decret numero 
3960/2013, de 14 de juny, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana 
que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per 
filtracions a l’interior d’una finca amb motiu de les obres del Camí Ral (alçada del 
número 269) (Expedient W62/2011) 

 
7 Donar-se per assabentada de la Sentència número 233/2014, de 4 de desembre, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona en el Procediment 
Abreujat número 131/2013, interposat contra el decret numero 833/2013, de 4 de 
febrer, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar 
la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via 
pública. (Expedient W1/2012). 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
8 Donar-se per assabentats de la Sentència 50/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 10, que inadmet el recurs ordinari 413/2012, interposat contra el Projecte de 
reparcel·lació econòmica de Sector Vallveric.  

 
9 Donar-se per assabentats de la Sentència 102/2015 del Tribunal Superior de Justícia, 

que desestima el recurs d’apel·lació 241/2014, interposat per l’Ajuntament contra 
Sentencia JCA que dóna tràmit a l'expropiació finca a El Sorrall.  

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
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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  2 de març de 

2015. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

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 Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI HIGIENICOSANITARI PER A LA 

PREVENCIÓ DE LA LEGIONEL·LOSI ALS EQUIPAMENTS MUNICIPALS. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 18/02/2015, el cap del Servei d’ Equipaments Municipals 
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proposa  la tramitació de la contractació del servei higienicosanitari per a la prevenció 

de la legionel·losi als equipaments municipals  per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 72.100 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 

durada inicial. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per 2 any addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula divuitena del present plec, el valor estimat del contracte és de 180.250 

euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe del secretari general de data 2/03/2015, 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 2/03/2015 respecte a l’existència de crèdit 

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

la corresponents partida del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 

2015, i la previsió de la seva existència en el pressupost que s’aprovi  per l’ exercicis 

2016.   

 

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. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei higienicosanitari per a la 

prevenció de la legionel·losi als equipaments municipals , per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 72.100 euros, IVA no inclòs. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per dos  anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en 

la clàusula divuitena del present plec, el valor estimat del contracte és de 180.250 

euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques 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 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  72.100 €, més  15.141 € en concepte d’IVA, en 

total  87.241 €, de la següent manera: 

 
Exercici 2015: 43.620,50 euros (Relació A núm.425   ) 

Exercici 2016: 43.620,50  euros (Relació APOS núm. 426  ) 

 

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 per l’ exercici  2016  a fi de poder 

atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

4 NOMENAMENT FUNCIONÀRIA DE CARRERA AMB LA CATEGORIA 
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D’AUXILIAR DE PROTOCOL I RELACIONS PÚBLIQUES 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Per Decret 5551/2014, de 25 de juliol, es va nomenar la senyora M.J.C.D. com a 

funcionària en pràctiques amb la categoria auxiliar de protocol i relacions públiques, 

de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C2, 

des de l’1 de setembre de 2014 i fins que superés el període de pràctiques de 6 

mesos establert a les bases de la convocatòria. 

 

Segons diligència de l’Òrgan de Selecció de 2 de març de 2015, la senyora C. ha 

superat el període de pràctiques, tot proposant-se el seu nomenament com a 

funcionària de carrera. 

 

L'article 4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 

personal al servei de les entitats locals, estableix que són funcionaris de carrera els 

que en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen 

serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i 

perceben sous  o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del 

pressupost de l'entitat.  

 

Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de 

Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal 

funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans. 

 

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 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 del següent ACORD: 
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Primer.- Nomenar la senyora M.J.C.D funcionària de carrera amb la categoria 

d’auxiliar de protocol i relacions públiques, escala d’administració especial, subescala 

serveis especials, grup C, subgrup C2. 

 

Segon.-Notificar aquesta resolució a la persona interessada i publicar-la al Butlletí 

Oficial de la Província.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

5 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 44/15, DE 

17 DE FEBRER DE 2015, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 13 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

210/13-F, INTERPOSAT CONTRA EL DECRET NUMERO 3959/2013, DE 14 DE 

JUNY, DEL REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

QUE RESOL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER FILTRACIONS A L’INTERIOR DE LA 

FINCA AMB MOTIU DE LES OBRES DEL CAMÍ RAL. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 2 de març de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 44/15, de 17 de febrer de 2015, dictada 

en el Procediment Abreujat número 210/2013-F, interposat per Comunitat de 

Propietaris del Camí Ral 269, contra el decret numero 3959/2013, de 14 de juny, del 

Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la 

reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per filtracions a l’interior de la 

finca amb motiu de les obres del Camí Ral. 
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La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 

indemnització per danys i perjudicis per un import de 3070,29 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda amb la imposició de 300 euros 

de costes, entre altres, amb el següent argument: 

 

“En consecuencia, no parece acreditado que los daños realmente 

sufridos por el inmueble (filtraciones que ocasionan humedades en la 

planta baja de la vivienda) fueran debidas a una acción u omisión por 

parte del Ayuntamiento demandado, extremo del que en modo alguno 

puede responsabilizarse a la administración lo cual nos puede llevar a 

entender que las referidas humedades sean consecuencia de las 

condiciones del propio edificio su incorrecta impermeabilización.”” 

 

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 número 44/15, de 17 de febrer 

de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona en el 

Procediment Abreujat número 210/13-F, interposat per Comunitat de Propietaris del 

Camí Ral 269, contra el decret numero 3959/2013, de 14 de juny, del regidor delegat 

d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa 

de responsabilitat patrimonial per filtracions a l’interior de la finca amb motiu de les 

obres del Camí Ral. (Expedient W61/2011) 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 13 

de Barcelona.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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6 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 43/15, DE 

23 DE FEBRER DE 2015, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 12 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

209/2013, INTERPOSAT CONTRA EL DECRET NUMERO 3960/2013, DE 14 DE 

JUNY, DEL REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

QUE RESOL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER FILTRACIONS A L’INTERIOR D’UNA 

FINCA AMB MOTIU DE LES OBRES DEL CAMÍ RAL (ALÇADA DEL NÚMERO 

269) 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 26 de febrer de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 43/15, de 23 de febrer de 2015, dictada 

en el Procediment Abreujat número 209/2013, interposat per J.S.G., contra el decret 

numero 3960/2013, de 14 de juny, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció 

Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per filtracions a l’interior d’una finca amb motiu de les obres del Camí Ral 

(alçada del número 269). 

  

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 786,24 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda sense imposició de les costes 

del procediment, entre altres, amb el següent argument: 

 

“En definitiva, correspondía a la demandante la prueba de la relación 

de causalidad entre las filtraciones de agua y la colocación de la acera 

que, según la actora, ocasionó los daños y reparaciones que se 

reclaman, de acuerdo con el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, pues esta circunstancia no puede darse por supuesta a loes 

efectos de poder fundamentar una sentencia condenatoria al 

Ayuntamiento demandado, si que nada le impidiese a la actora 

proponer y practicar una adecuada prueba técnica sobre ello que en 



 10 

casos como el que nos ocupa tiene especial relevancia. 

Por todo ello, no puede considerarse la existencia de una relación de 

causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el daño real 

causado, por lo que el recurso ha de ser desestimado al no concurrir 

los presupuestos para la declaración de responsabilidad patrimonial 

de la Administración pública.” 

 

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 número 43/15, de 23 de febrer 

de 2015, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona en el 

Procediment Abreujat número 209/2013, interposat per J.S.G., contra el decret 

numero 3960/2013, de 14 de juny, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció 

Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per filtracions a l’interior d’una finca amb motiu de les obres del Camí Ral 

(alçada del número 269) (Expedient W62/2011) 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 12 

de Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 233/2014, 

DE 4 DE DESEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 1 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

131/2013, INTERPOSAT CONTRA EL DECRET NUMERO 833/2013, DE 4 DE 
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FEBRER, DEL REGIDOR DELEGAT D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

QUE RESOL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT A LA VIA PÚBLICA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 10 de desembre de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 233/14, de 4 de desembre de 2014, 

dictada en el Procediment Abreujat número 131/2013, interposat per L.R.M., contra el 

decret numero 833/2013, de 4 de febrer, del Regidor Delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per haver caigut quan caminava pel carrer Lepanto el dia 

13 de gener de 2012. 

  

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 15.063,82 euros. La sentència 

del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda sense imposició de les 

costes del procediment, entre altres, amb el següent argument: 

 

“del tenor de los respectivos informes tanto del técnico municipal del 

Servicio de Servicios de Mantenimiento del ayuntamiento demandado 

de 30 de noviembre de 2012 como del intendente mayor de la policía 

local de 19 de diciembre de 2012 (folios 47 y ss y 60 y ss expdte 

administrativo) incorporados a las actuaciones, que dan cuenta del 

limitado alcance de la deficiencia de urbanización observada por 

desnivel puntual del panot del pavimento de la acera en el lado de la 

misma mas próximo al vallado por las obras en curso de ejecución en 

solar colindante en el lugar de autos, así como del óptimo estado de 

urbanización del resto de la misma acera de ancho 4 metros y, al 

menos, 3,60 euros de libre paso en el tramo más desfavorable. ” 

 

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 



 12 

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

següents ACORDS, : 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 233/2014, de 4 de 

desembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona en el 

Procediment Abreujat número 131/2013, interposat per L.R.M., contra el decret 

numero 833/2013, de 4 de febrer, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció 

Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per haver caigut quan caminava pel carrer Lepanto el dia 13 de gener de 

2012. (Expedient: W1/2012). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

8 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 50/2015 DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10, QUE INADMET EL RECURS 

ORDINARI 413/2012, INTERPOSAT CONTRA EL PROJECTE DE 

REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DE SECTOR VALLVERIC.  

 

El senyor Joaquim Fernández i Oller, alcalde accidental, presenta la proposta 

següent: 

  

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona ha dictat Sentència núm. 
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50/2015 de 13 de febrer, que declara inadmissible el recurs ordinari núm. 413/2012, 

interposat per Fs New Developments, SA contra el decret d’alcaldia de 20.06.2012 que 

desestima el recurs de reposició interposat contra el decret d’alcaldia de 17.02.2012, pel 

qual s’aprova definitivament el Projecte de reparcel·lació econòmica del Sector Vallveric. 

 

La Sentència favorable als interessos municipals declara inadmissible el recurs per ser 

el seu objecte idèntic al de l’incident d’execució de la Sentència núm. 5/2009 del JCA 

núm. 13 de Barcelona, en recurs núm. 9/2005.  

 

En el recurs núm. 9/05 esmentat, es va dictar Sentencia el 04.10.2007 per la qual es 

declarava que l’operació jurídica complementària del Projecte de reparcel·lació del 

Sector Vallveric, vulnerava el principi de justa distribució de beneficis i càrregues, i 

obligava a l’Ajuntament a la tramitació d’un projecte de reparcel·lació econòmica. 

 

En compliment de dita Sentència es va dictar el decret de 17.02.2012 d’aprovació del 

Projecte de reparcel·lació econòmica del Sector Vallveric, que Fs New Developmens, 

SA ha recorregut. Si aquest Projecte s’ajusta o no al mandat de la Sentència anul·latòria 

s’està tractant dins l’incident d’execució de la Sentència 5/09, seguit davant el JCA núm. 

13 de Barcelona. 

 

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per 

Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents Acords: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 50/2015 de 13 de febrer, del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona que declara inadmissible el recurs 

ordinari núm. 413/2012, interposat per Fs New Developments, SA contra el decret 

d’alcaldia de 20.06.2012 desestimatori del recurs de reposició interposat contra el decret 

d’alcaldia de 17.02.2012, pel qual s’aprova definitivament el Projecte de reparcel·lació 

econòmica del Sector Vallveric. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients. “ 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

9 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 102/2015 DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA, QUE DESESTIMA EL RECURS 

D’APEL·LACIÓ 241/2014, INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT CONTRA 

SENTENCIA JCA QUE DÓNA TRÀMIT A L'EXPROPIACIÓ FINCA A EL SORRALL.  

 

El senyor Joaquim Fernández i Oller, alcalde accidental, presenta la proposta 

següent: 

 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat Sentència núm. 

102/2015 el 16 de febrer, que desestima el recurs d'apel·lació núm. 241/2014, interposat 

per l’Ajuntament i el condemna en costes, contra la Sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 11 de Barcelona, que estimava parcialment el recurs ordinari núm. 

374/2012, interposat  per BOMAR 92, SL contra el decret de 18.07.2012 de 

desestimació de la tramitació del full d’apreuament  i remissió al Jurat d’Expropiació, per 

expropiació dels terrenys del paratge del Turó de Cerdanyola.  

 

La Sentència desfavorable als interessos municipals desestima el recurs d’apel·lació i 

confirma la Sentència apel·lada del JCA núm. 11, que declara el dret de BOMAR 92, SL 

a reprendre la tramitació de l’expedient d’expropiació, pel motius següents: 

 

- No es tracta d’una expropiació per ministeri de la llei, sinó una expropiació per la via 

ordinària, atès que el Ple de la Corporació el 7 de juny de 2001 va requerir a la 

propietat perquè formulés full d’apreuament en base a un informe tècnic, la qual el 

va presentar per un import de 858.432.637 pessetes, si bé desprès es va 

suspendre la tramitació per acord de les parts en Conveni subscrit. 

- Pel principi de la bona fe i el deure de coherència amb els actes propis, 

l’Ajuntament no pot al·legar que es tracta d’un expedient expropiatori per ministeri 

de la llei, afectat per la suspensió temporal de l’article 114 del Text refós de la Llei 
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d'urbanisme.  

- L’expedient d’expropiació no es troba dins de l’àmbit d’aplicació de la suspensió de 

tramitació de plans i projectes de gestió urbanística, entre d’altres, prevista a 

l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme. 

 

Vist l’article 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

En virtut de les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per 

Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents Acords: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 102/2015 el 16 de febrer, del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, que desestima el recurs 

d'apel·lació núm. 241/2014, interposat per l’Ajuntament i el condemna en costes, contra 

la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, que estimava 

parcialment el recurs ordinari núm. 374/2012, interposat  per BOMAR 92, SL, contra el 

decret de 18.07.2012 de desestimació de la tramitació del full d’apreuament  i remissió 

al Jurat d’Expropiació, per expropiació dels terrenys del paratge del Turó de Cerdanyola.  

 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, 

amb indicació que correspon al Servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge l’execució de 

la Sentència.”  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

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

President aixecà la sessió, de la qual com a secretària accidental estenc la present 

acta. 


