
 
 
 
Data de publicació: 07/10/2015 

 

ACTA NÚM. 23/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 17 DE NOVEMBRE  DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el disset de novembre 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 Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

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

 

 

Excusen la seva assistència:  

 

Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 

 

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  3 de 
novembre de 2014. 

 
 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Adjudicació del Servei de suport a l’òrgan interventor en el compliment de les funcions 

de control i fiscalització interna de la gestió econòmico financera de l’empresa 
municipal PUMSA. 

4 Adjudicació del subministrament de vestuari per la Policia Local 
5 Declarar desert el concurs per a la contractació del servei de suport a l’estudi i iniciar 

nova licitació. 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
6 Donar-se per assabentada de la Sentència número 277/14, de 20 d’octubre, dictada 

pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el Procediment Abreujat 
número 303/2013-C, que decideix el contenciós interposat contra el decret numero 
2415/2013, de 23 de maig, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 
que desestimava la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per 
caiguda a la via pública. 

 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 
7 Aprovació inicial de l’Estudi de detall del carrer Sant Antoni 54-56. 
8 Donar compliment a la Sentencia dictada pel Tribunal Suprem (Sala Contenciosa 

Administrativa, Secció 6a) sobre l’expropiació de sòl i construccions de la Rda. 
O’Donnell s/n cantonada amb el c. Pompeu Fabra, amb clau V (sistema d’espais 
lliures, parcs i jardins urbans) 

 
 
 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  3 de novembre de 

2014. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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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 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ÒRGAN INTERVENTOR EN 

EL COMPLIMENT DE LES FUNCIONS DE CONTROL I FISCALITZACIÓ INTERNA 

DE LA GESTIÓ ECONÒMICO FINANCERA DE L’EMPRESA MUNICIPAL PUMSA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 18/07/2014 s’acordà iniciar 

l’expedient de contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment 

de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de 

l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA. per un import fixat 

com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 90.000 euros, IVA no inclòs 

repartits de la següent manera:  

 

Pumsa: 85.500 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte. 

Porta Laietana: 4.500 euros, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte.  

 

Mitjançant informe de data 31/10/2014, l’Interventor de l’Ajuntament ha valorat les 

ofertes econòmiques presentades, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa 

“Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA” (s’adjunta al present acord còpia 

de l’informe). 

 

Es preveu consignar crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels 
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pressupostos que aprovi l’  entitat auditada, a càrrec de les quals aniran les despeses 

de la present contractació. 

 

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

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

contractes del sector públic. 

 

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

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

acords: 

 

Primer.- Adjudicar la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor en el 

compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-

financera de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, a favor 

de l’empresa “Gabinete Técnico de Auditoría y Consultoría, SA”, per un import de 

39.500 euros, IVA no inclòs. 

 

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

Auditoría y Consultoría, SA” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del 

següent a la recepció de la notificació del present acord, documentació justificativa 

d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta Corporació la garantia definitiva per 

import de 1.975 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 103,95 euros 

per la publicació en el BOP. 

 

Cinquè.- Atendre la despesa que meriti aquesta contractació a càrrec del pressupost 

de l’entitat auditada. 
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Sisè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

4 ADJUDICACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER LA POLICIA 

LOCAL 

 

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 14 de juliol de 2014 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de 

vestuari per la Policia Local, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 105.114,40 euros, IVA no inclòs. 

 

Mitjançant informe de data 30/10/2014, l’Intendent Major cap de la Policia Local ha 

valorat la única oferta econòmica presentada, i que ha superat la fase de valoració 

tècnica.  

 

Existeix crèdit adequat i suficient a la partida 400600/132240/22104 del pressupost 

municipal aprovat per a la present anualitat 2014 i es preveu consignar crèdit adequat 

i suficient del pressupost que s’aprovi pel 2015.  

 

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

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

contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
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han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Adjudicar la contractació del subministrament de vestuari per la Policia 

Local, a favor de l’empresa “Insigna Uniformes, SL”, d’acord amb els preus unitaris 

oferts en la seva proposició. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Insigna Uniformes, 

SL” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció 

de la notificació del present acord, documentació justificativa d’haver dipositat en la 

Tresoreria d’aquesta Corporació la garantia definitiva per import de 5.150,59 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 361,57 euros, 

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

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Insigna Uniformes, SL” l’import de 

103.011,87 euros, més 21.632,49 euros en concepte d’IVA, en total 124.644,36 

euros, de la següent manera: 

 

Any 2014 61.995,73 euros (operació D núm. 201400098249). 

Any 2015 62.648,63 euros (operació DPOS núm. 298252). 

 

Sisè.- 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 la corresponent partida 

del pressupost municipal que s’aprovi per l’exercici 2015 a fi de poder atendre les 

despeses que es preveu meriti la present contractació durant l’esmentada anualitat. 
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Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import 

de l’adjudicació, aprovar l’operació comptable A/ núm. 98250 per import de 1.265,37 

euros i APOS/ núm. 98254 per import de 1.278,70.   

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

5 DECLARAR DESERT EL CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL 

SERVEI DE SUPORT A L’ESTUDI I INICIAR NOVA LICITACIÓ. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 29/09/2014 es va acordar l'inici de 

l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert, de serveis de suport a 

l’estudi, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 

57.500,00 euros, exempt d’IVA, per a l’any de durada inicial del contracte. 

 

2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, per diligència de data 03/11/2014, 

l’OFIAC comunica que no ha entrat en el Registre General de l’Ajuntament cap oferta. 

 

Fonaments de dret 

 

L'art. 170.a) del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei de contractes del sector públic, en relació amb l’art. 177.1 del mateix text legal, 
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estableixen la possibilitat d’utilitzar el procediment negociat sense publicitat quan, 

després d’haver-se seguit un procediment obert o restringit, no s’hagi presentat cap 

oferta o candidatura, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquin 

substancialment. 

 

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

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

acords: 

 

Primer.- Declarar desert el procediment de contractació de serveis de suport a 

l’estudi, atès que no s’ha presentat cap oferta durant el termini fixat a l’efecte. 

 

Segon.- Iniciar un procediment negociat sense publicitat per a l'adjudicació del 

contracte de serveis de suport a l’estudi, mantenint inalterat el plec de clàusules 

aprovat per la Junta de Govern Local de data 29/09/2014. 

 

Tercer.- Sol·licitar un mínim de tres ofertes a empreses capacitades per a la 

realització de l’objecte del contracte.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

6 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 277/14, 

DE 20 D’OCTUBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 8 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

303/2013-C, QUE DECIDEIX EL CONTENCIÓS INTERPOSAT CONTRA EL 

DECRET NUMERO 2415/2013, DE 23 DE MAIG, DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA, QUE DESESTIMAVA LA 
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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 28 d’octubre de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 277/14, de 20 d’octubre, dictada en el 

Procediment Abreujat número 303/2013, interposat per la senyora R.B.R., contra el 

decret numero 3415/2013, de 23 de maig, del regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana que resol no admetre a tràmit la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via pública. 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 835,85 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu estima parcialment la demanda i anul·la el decret 

impugnat però desestima la indemnització demanada per l’actora – sense costes -, 

entre altres, amb el següent argument: 

 

“Así las cosas, amén de no venir indubitadamente acreditada la 

realidad de la caída y de su causa en la versión de los hechos 

descrita por la parte actora, en los términos expuestos, ha de 

destacarse que las fotografías ponen de manifiesto un desnivel 

mínimo del pavimento de la acera. En definitiva, se trata de una 

irregularidad en la acera, retratada e ilustrada por las fotografías, no 

constitutiva de obstáculo peligroso en la deambulación mínimamente 

diligente y responsable (máxime si se realiza con muleta y vendaje 

enyesado), por lo que esa deficiencia debió haber sido superada o 

evitada por la recurrente”. 

 

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, : 



  

 

 

 10 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 277/14, de 20 d’octubre, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el Procediment 

Abreujat número 303/2013-C, interposat per la senyora R.B.R., contra el decret 

numero 2415/2013, de 23 de maig, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció 

Ciutadana, que resol estimar parcialment el recurs interposat i anul·lar la resolució 

administrativa i desestima l’existència de responsabilitat administrativa patrimonial per 

caiguda a la via pública, sense dret a cap indemnització econòmica (Expedient: W 

51/2012). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

  

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

7 APROVACIÓ INICIAL DE L’ESTUDI DE DETALL DEL CARRER SANT 

ANTONI 54-56. 

 

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

 

“El 15 d’octubre de 2014, Maresme Park 2000, SL ha presentat nova documentació 

de l’Estudi de detall per a la regularització de la profunditat edificable de les finques 

núm. 54-56 del c. Sant Antoni, en compliment del decret de la regidora delegada 

d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, d’1 de setembre de 2014, de 

suspensió de la tramitació fins completar la documentació amb plànols diferenciats 

d’informació i ordenació, amb el contingut essencial que se’l indicava. 
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L’Estudi de detall té per objecte la unificació de les parcel·les del c. Sant Antoni núm. 

54 i 56, amb la qual cosa la finca obté les condicions de parcel·la en cantonada en 

dos fronts principals i permet l’edificabilitat total de la parcel·la.  

 

El servei tècnic municipal ha informat favorablement. 

 

L’article 78.3 i 78.4 de les Normes urbanístiques del Pla general preveu la redacció 

d’Estudi de detall per l’ajust de la fondària per modificació de l’estructura de la 

propietat en les parcel·les resultants d’una agrupació. 

 

Els Estudis de detall previstos en el planejament vigent es poden tramitar d’acord 

amb la normativa anterior a la Llei 2/2002 que va suprimir els Estudis de detall, fins 

que el planejament no incorpori les noves determinacions sobre ordenació 

volumètrica, d’acord amb la Disposició transitòria onzena del Decret Legislatiu 

1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme. 

 

Vist l’informe jurídic i els articles 64 i 65 del Decret Legislatiu 1/1990, pel qual 

s'aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en matèria urbanística, 

proposo a la Junta de Govern Local l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
 

Primer.- Aprovar inicialment l’Estudi de detall per a la regularització de la profunditat 

edificable de les finques núm. 54-56 del c. Sant Antoni, presentat i promogut per 

Maresme Park 2000, SL. 

 

Segon.- Obrir un període d’informació pública de quinze dies prèvia publicació 

d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província i a l’espai web municipal. 

 

Tercer.- Notificar-ho a les persones que resultin interessades a l’expedient.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

8 DONAR COMPLIMENT A LA SENTENCIA DICTADA PEL TRIBUNAL 
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SUPREM (SALA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, SECCIÓ 6A) SOBRE 

L’EXPROPIACIÓ DE SÒL I CONSTRUCCIONS DE LA RDA. O’DONNELL S/N 

CANTONADA AMB EL C. POMPEU FABRA, AMB CLAU V (SISTEMA D’ESPAIS 

LLIURES, PARCS I JARDINS URBANS) 

 

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

 

“El 7 d’octubre de 2014, el Tribunal Suprem, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 

6a, ha dictat Sentència que no dóna lloc al recurs de cassació núm. 4859/2011, 

interposat per l’Ajuntament de Mataro, contra la Sentència núm. 488/2011 de 7 de 

juny, del Tribunal Superior de Justícia  de Catalunya, Sala Contenciosa 

Administrativa, en el recurs 75/2009 i acumulat 84/2009, interposat tant per Civit, SL 

com per l’Ajuntament de Mataró, en impugnació de l’acord del Jurat d’Expropiació de 

Catalunya que fixava el preu del sòl i les construccions situades en la rda. O’Donnell 

s/n cantonada amb el c. Pompeu Fabra, amb clau V (sistema d’espais lliures, parcs i 

jardins urbans). Condemna en costes a l’Ajuntament fins el límit de 4.000 euros.  

 

El Jurat d'Expropiació de Catalunya va fixar el preu just en 501.138, 51 euros, pel sòl 

i les construccions. L’Ajuntament va pagar a Civit, SL, l’import de 415.510 euros en 

ser la quantitat en que existia conformitat entre les parts de forma provisional i a 

l’espera de la resolució de recurs contenciós administratiu, segons l’acord de la Junta 

de Govern Local de 20 de juliol de 2009. 

 

La Sentència del TSJC recorreguda en cassació va fixar el preu just en 898.843,87 

euros, inclòs el premi d’afecció, més els interessos legals corresponents.  

 

La Sentència del Tribunal Suprem la confirma, per tant queda pendent de pagament 

la diferència de 483.333,73 euros, més els interessos legals acreditats, d’acord amb els 

articles 56 i 57 de la Llei d’expropiació. 

 

Els motius de cassació al·legat per l’Ajuntament han estat: 

 
- No haver resolt la inadmissibilitat per no aportar autorització de la societat al 

representant per interposar el recurs. 

- Incongruència “extra petita” per assignar-li un aprofitament superior al pretès per 

la persona expropiada. 
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- “Error in iudicando” per acollir la proposta del perit processal de l’aprofitament 

assignat a la finca, considerada arbitraria en no referir-se a l’aprofitament de la 

mitjana ponderada dels aprofitaments predominants en el polígon fiscal (article 29 

Llei 6/1998, de 13 d’abril, sobre Règim del Sòl i Valoracions). 

 

La Sentència desestima els motius al·legat pel següents motius: 

 

- Transcriu part del fonament de dret segon de la Sentència impugnada que 

examina en primer lloc el motiu d’inadmissibilitat i motiva la decisió de no acceptar 

la causa d’inamissibilitat, per evolució de la doctrina i a fi de garantir l’accés a la 

jurisdicció, interpretant la norma de la manera més favorable.  

 

La Sentència en cassació arriba a la mateix conclusió desprès d’exposar 

jurisprudència al respecte i per haver estat acreditat en les actuacions que tant 

l’administració com la representació de la societat recurrent estaven atribuïdes a 

l’administrador únic, per tant estava complimentada l’exigència legal de la 

autorització per a recórrer. 

 

- No existeix incongruència “extra petita” d’acord amb les interpretació de la Sala, 

en quant existeix vinculació del Tribunal en la quantitat reclamada com a preu 

just, però no a l’hora de fixar l’aprofitament de la finca conforme el full 

d’apreuament de la recurrent, perquè cal determinar-lo conforme les normes 

legals d’aplicació i no per decisió dels expropiats.  

 

- No hi ha arbitrarietat de la valoració de la prova a l’acollir el TSJC la proposta del 

perit processal respecte a la determinació de l’aprofitament. Assenyala que el 

petit processal calcula l’aprofitament de forma no del tot clara, parteix de 

l’aprofitament assignat a la tipologia d’edificacions sense atendre allò establert a 

l’article 29 de la Llei 6/1998, que es remet al polígon fiscal. Però la Sala 

d’instància no l’acull sense més, sinó que conclou l’aprofitament de les dades que 

resulten del document municipal (foli 393 de l’expedient) que coincideixen en part 

amb la proposta del perit. La Sala del TSJC considera que al ser la finca sòl urbà 

consolidat, cal excloure la superfície destinada a vials en contra de la pretensió de 

l’Ajuntament. Els propietaris de sòl urbà consolidat ja han suportat la càrrega de 

les dotacions que li permeten adquirir aquesta classificació, per la qual cosa no 
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procedeix imposar-los noves cessions, cosa que seria contrària a la justa 

distribució de càrregues i beneficis, principi bàsic de l’activitat de transformació 

urbanística. 

 

Vist l’informe jurídic i els articles 103, 104 i 106 de la Llei 29/1998 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 si s’escau, l’adopció dels 

següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar compliment de la Sentència del Tribunal Suprem, Sala Contenciosa 

Administrativa, Secció 6a, de 7 d’octubre de 2014, que no dóna lloc al recurs de 

cassació núm. 4859/2011, interposat per l’Ajuntament i el condemna en costes fins el 

màxim de 4.000 euros, amb la qual cosa queda definitivament fixat el preu just en 

898.843,87 euros, per l’expropiació a Civit, SL, del sòl i les construccions de la rda. 

O’Donnell s/n cantonada amb el c. Pompeu Fabra, amb clau V (sistema d’espais 

lliures, parcs i jardins urbans).    

 

Segon.- Tramitar l’expedient de modificació pressupostària per generació de crèdit del 

pressupost de l’Ajuntament per import de 483.333,73 euros corresponent a la 

diferència de la indemnització fixada i la pagada  (898.843,87 – 415.510) més els 

interessos escaients i els 4.000 euros que es calculen de costes d’acord amb la 

Sentència. 

 

Tercer.- Comunicar-ho al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a les persones 

interessades, als efectes escaients.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

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

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

present acta. 


