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ACTA NÚM. 10/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 19 DE MAIG  DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el dinou de maig 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 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. 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:  

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 tinguè lloc el 28 d’abril de 
2014.  

 
2 DESPATX OFICIAL  
  
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
 -Servei de Gestió Econòmica-  
 
3 Donar compte de l’execució pressupostària del primer trimestre del 2014 
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 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert  del projecte d’ actuacions de millora a la 
via pública, any 2014.  Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins 
a 762.644,63 euros, IVA no inclòs. 

 
5 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, del projecte executiu d’ instal•lació de 
gespa artificial al Camp de Futbol Vista Alegre -Els Molins . Import fixat com a màxim 
per a l’adjudicació del contracte: Fins a 308.264,46 euros, IVA no inclòs.  

 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
 -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 
 
6 Donar-se per assabentat  de la sentència 108/14 recaiguda en el procediment 

abreujat 49/13 del Jutjat Contenciós Administratiu 13.  
 
7 Donar-se per assabentat de la sentència 45/14 recaiguda en el procediment abreujat 

131/13 del Jutjat Contenciós Administratiu 15.  
 
  -Servei d’Espais Públics- 
 
8 Acceptar els preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de 

Residus del Maresme per l’any 2014. 
 
 -Via Pública- 
 
9 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència de 7 de febrer de 2014, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs 
contenciós administratiu 280/2012 B1 contra la resolució formulada per Decret núm. 
785/2012, de 30 de gener. 

 
10 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència de 15 de novembre de 2013, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs 
contenciós administratiu 6/2011 contra la resolució formulada per Decret núm. 
186/2010 de 12 de gener. 

 
11 Donar compliment al contingut de la sentència de 17 de desembre de 2013, dictada 

pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, en relació al recurs contenciós 
administratiu 148/2009 contra la resolució formulada per Decret núm. 7276/2008, de 
12 de setembre, del Conseller Delegat de Via Pública. 

 
 
  PRECS I PREGUNTES 

 

 

 

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre 

del Dia. 
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  28 d’abril de 2014. 

 

 

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 Gestió Econòmica- 

 

3 DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL PRIMER 

TRIMESTRE DEL 2014 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

Les bases d’execució de la proposta de pressupost per a l’exercici 2014 estableixen en 

l’article 55 que de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció 

presentarà trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació 

complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà 

compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d’Administració i Atenció 

Ciutadana. 

 

És per això que  proposo: 
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Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 

corresponent al primer trimestre de l’exercici 2014.” 

 
 
 

Es donen per assabentats 

 

 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT  DEL PROJECTE D’ ACTUACIONS DE MILLORA A LA 

VIA PÚBLICA, ANY 2014.   

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 23/04/2014, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la 

contractació del  Projecte  d’ actuacions de  millora a la via pública, any 2014, 

subvencionat pel programa Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de 

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

762.644,63 euros, IVA no inclòs. 

 

Tenint en compte la possibilitat de modificacions,  el valor estimat del contracte és de 

838.909,09 €  

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 05/05/2014, 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. 
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• Informe de l’interventor de Fons de data 05/05/2014 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 400101/15515Z/60900 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2014.  

 

Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa 

l’article 6 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, i s’adjudicarà per procediment 

obert .  

 

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  Projecte  d’ actuacions de  millora a la 

via pública, any 2014, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 762.644,63 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació  del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles 

modificacions contemplades en la clàusula divuitena, el valor estimat del contracte és 

de 838.909,09 €  

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació de l’ obra  expressada 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 26 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 762.644,63 €, més 160.155,37 € en concepte 



 6 

d’IVA, en total,  922.800 €, a càrrec de la partida 400101/15515Z/60900 (operació A 

núm. 28209).” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL PROJECTE EXECUTIU D’ INSTAL•LACIÓ DE 

GESPA ARTIFICIAL AL CAMP DE FUTBOL VISTA ALEGRE -ELS MOLINS. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 11/04/2014, el cap del Servei d’Equipaments Municipals 

sol·licita la contractació del  Projecte  executiu d’ instal·lació de gespa artificial al 

Camp Municipal de Futbol Vista Alegre-Els Molins, subvencionat pel programa Xarxa 

de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de Barcelona, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  308.264,46 euros, IVA no inclòs. 

 

Tenint en compte la possibilitat de modificacions,  el valor estimat del contracte és de 

339.090,91 €  

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 06/05/2014, 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 06/05/2014 respecte a l’existència de 
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crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida 400300/34212J/63200 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2014.  

 

Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa 

l’article 6 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, i s’adjudicarà per procediment 

obert .  

 

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  Projecte  d’ instal·lació de gespa 

artificial al Camp Municipal de Futbol Vista Alegre -Els Molins, per un import fixat com 

a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 308.264,46 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació  del procediment aplicable, i tenint en compte les possibles 

modificacions contemplades en la clàusula divuitena, el valor estimat del contracte és 

de 339.090,91 €  

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació de l’ obra  expressada 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 26 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 308.264,46 €, més 64.735,54 € en concepte 

d’IVA, en total,  373.000 €, a càrrec de la partida 400300/34212J/63200 (operació A 

núm. 28210).” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 

 

6 DONAR-SE PER ASSABENTAT  DE LA SENTÈNCIA 108/14 RECAIGUDA 

EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT 49/13 DEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 13.  

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona ha dictat sentència el 2 d’abril 

de 2014, la qual desestima el recurs ordinari núm. 49/2013-D, interposat per E.F.G. 

contra l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de novembre de 2012, que 

desestimava les al·legacions del Sr. E.F.G. i ordenava que en el termini d’un mes retirés 

l’excés d’alçada de 2 metres de la tanca perimetral a carrer , al Carrer Fidies, 5-7 Bx 1, 

que infringeix la normativa del Pla General d’ordenació. 

 

L’acord impugnat es basa en l’article 95.1.e de les NNUU del Pla General d’ordenació, 

que segons la part actora no fa referència al lloc des del qual s’hagi de mesurar l’alçada 

de la tanca, si des de la part exterior de la mateixa ( o sigui des del carrer) o des de la 

part interior ( pati de la vivenda), ja que la parcel·la del Sr. E.F.G té pendent respecte al 

carrer.  

 

Segons la resolució judicial queda clar de la redacció del citat precepte que, la normativa 

urbanística està concebuda per a realitzar les mesures des de l’exterior ( carrer) , ja que 

sinó, no tindria sentit la referència que fa al fet de que, si la rasant de l’alineació del 

carrer és en pendent, les tanques han de tenir un promig de 2 metres, fet que no tindria 
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raó de ser, si la medició es realitzés des de l’interior de la vivenda, ja que aquesta té una 

superfície amb un nivell homogeni. 

 

L’òrgan jurisdiccional desestima el recurs, tot raonant que, aquesta interpretació és més 

conforme amb la finalitat de les normes urbanístiques el destí de les quals és preservar 

l’interès  general en el correcte ús i ordenació dels recursos des del punt de vista de 

l’ordenació de l’espai i la seva repercussió vers la col·lectivitat, i ordenar al Sr. E.F.G. a 

retirar l’excés d’alçada de la tanca perimetral de la vivenda del Carrer Fídies, 5-7 Bx 1.  

 

Així mateix, declara la resolució recorreguda conforme a dret, amb expressa imposició 

de les costes processals a càrrec del recurrent, i la fermesa de la mateixa. 

 

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 14 de juny de 2011, proposo els següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 13 de Barcelona, de 2 d’abril de 2014, la qual desestima el recurs ordinari núm. 

49/2013-D, interposat per E.F.G contra l’acord de la Junta de Govern Local de 26 de 

novembre de 2012 que ordenava que en el termini d’un mes retirés l’excés d’alçada de 

2 metres de la tanca perimetral a carrer, al Carrer Fidies, 5-7 Bx 1, que infringeix la 

normativa del Pla General d’ordenació. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.” 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA 45/14 RECAIGUDA EN 

EL PROCEDIMENT ABREUJAT 131/13 DEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 15.  
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La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona ha dictat sentència el 13 de 

febrer de 2014, la qual desestima el recurs ordinari núm. 131/2013-C, interposat per 

M.R.E. contra el decret 221/2013 de 29 de gener, que desestimava les al·legacions de 

la Sra R. 

 

El Decret citat, sancionava a aquesta per incompliment de l’horari establert en la 

autorització que en data 8 de juliol de 2012 es donà a la Sra. R. per a la celebració d’un 

acte cultural extraordinari. 

 

Aquesta  infracció en atenció al que preveu el Pla d’usos de la platja, té caràcter de molt 

greu. 

 

L’òrgan jurisdiccional desestima el recurs per extemporani.  

 

Així mateix, declara la imposició de les costes processals a càrrec del recurrent, i la 

fermesa de la mateixa. 

 

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 14 de juny de 2011, proposo els següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 15 de Barcelona, de 13 de febrer de 2014 la qual desestima el recurs ordinari núm. 

49/2013-D, interposat per M.R.E. contra el decret 221/2013 de 29 de gener que la 

sancionava per infracció molt greu amb una sanció de 1.500€  

 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”  

 

 

Es donen per assabentats 
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-Servei d’Espais Públics- 

 

8 ACCEPTAR ELS PREUS DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL CONSORCI 

PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS DEL MARESME PER L’ANY 2014. 

 

La senyora Núria Calpe Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“El passat 11 de desembre de 2013 s’aproven, per la Junta General del Consorci per 

al Tractament de Residus del Maresme, els preus de tractament, transferència i 

gestió per aquest any 2014 (IVA inclòs), pels diferents serveis que el Consorci presta 

als Ajuntaments. 

 

 

Tractament matèria orgànica Preus 2014 
Transferència de la FORM 9,38 €/Tn 
Tractament de la FORM 52,68 €/Tn 
Gestió dels impropis 35,60 €/Tn 
  
Treballs Consorci Preus 2014 
Cànon tractament fixe 28,47 €/Tn 
Cànon variable 28,12 €/Tn 
  
Tractament Voluminosos Preus 2014 
Cànon tractament planta voluminosos 44,80 €/Tn 
  
Transferències recollida selectiva Preus 2014 
Envasos 25,72 €/Tn 
Vidre 17,75 €/Tn 
Paper i Cartró 10,23 €/Tn 

 

 

El tècnic de Residus i Neteja viària del Servei d’Espais Públics informa favorablement 

aquests preus. 

 

Atès que el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme ha 

regularitzat aquests preus sobre les factures que ha emès amb efectes 1/1/2014, els 

presents acords hauran d’adoptar-se amb efectes retroactius a la que serà la data de 

reconeixement per part de l’Ajuntament de les primeres factures amb aquests preus 

pel 2014. 
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En conseqüència, la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública 

proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Acceptar els preus de tractament de residus, del Consorci per al Tractament 

de Residus del Maresme, per l’any 2014, aprovats per la Junta General del Consorci 

per al Tractament de Residus del Maresme l’11 de desembre de 2013 amb efectes 

retroactius a la que serà la data de reconeixement per part de l’Ajuntament de la 

primera factura amb aquests nous preus pel 2014, essent aquests els següents: 

 

 

Tractament matèria orgànica Preus 2014 
Transferència de la FORM 9,38 €/Tn 
Tractament de la FORM 52,68 €/Tn 
Gestió dels impropis 35,60 €/Tn 
  
Treballs Consorci Preus 2014 
Cànon tractament fixe 28,47 €/Tn 
Cànon variable 28,12 €/Tn 
  
Tractament Voluminosos Preus 2014 
Cànon tractament planta voluminosos 44,80 €/Tn 
  
Transferències recollida selectiva Preus 2014 
Envasos 25,72 €/Tn 
Vidre 17,75 €/Tn 
Paper i Cartró 10,23 €/Tn 

 

Segon.- Comunicar el present acord al Servei d’Intervenció, al Servei de Gestió 

Econòmica i al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans de Maresme als 

efectes oportuns. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

-Via Pública- 

 

9 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

DE 7 DE FEBRER DE 2014, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 
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ADMINISTRATIU 2 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 280/2012 B1 CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER 

DECRET NÚM. 785/2012, DE 30 DE GENER. 

 

La senyora Núria Calpe Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 30 de gener de 2012, per Decret núm. 785/2012, la Regidora delegada de 

Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment, resolgué la desestimació de les 

al·legacions presentades per D.M., contra una sanció imposada per infracció en 

matèria de l’Ordenança de Trànsit. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 280/2012 B1, pel 

Jutjat Contenciós Administratiu nº 16 de Barcelona. 

 

En data 7 de febrer de 2014, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 15 de gener de 2014, es dictà sentència que resol “Desestimar 

el recurso contencioso administrativo 280/2012, interpuesto por H.M., contra el 

Ayuntamiento de Mataró, confirmando la resolución recurrida y con imposición de 

costas de la actora en la cantidad de 200 €.” 

 

A la vista del contingut de la sentència esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim 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 d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència de 7 de febrer de 

2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al recurs 

contenciós administratiu 280/2012 B1 contra la resolució formulada per Decret núm. 

785/2012, de 30 de gener. 
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Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

 

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

DE 15 DE NOVEMBRE DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 2 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 6/2011 CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET 

NÚM. 186/2010 DE 12 DE GENER. 

 

La senyora Núria Calpe Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 12 de gener de 2010, per Decret núm. 186/2010, el Conseller Delegat de Via 

Pública resolgué la desestimació de les al·legacions presentades per B.e.G.  contra 

una sanció imposada per infracció en matèria de l’Ordenança de Civisme. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 6/2011 pel Jutjat 

Contenciós Administratiu nº 2 de Barcelona. 

 

En data 15 de novembre de 2013, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 27 de maig de 2013, es dictà sentència que resol “Que debo 

desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por Dña. 

B.e.G. contra la resolución del conseller delegat de Via Pública del Ayuntamiento de 

Mataró, de fecha 28 de octubre de 2010, por la que se desestimó el recurso de 

reposición, interpuesto contra la resolución del mismo conseller, de 12 de enero de 

2010, por la que se impuso a la actora una sanción de 200 euros como responsable 

de la infracción consistente en insultar a los agentes de la policía, declarando que el 
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citado acto es ajustado a derecho, y sin que proceda la imposición del pago de costas 

procesales.” 

 

A la vista del contingut de la sentència esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim 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 d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència de 15 de novembre 

de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al 

recurs contenciós administratiu 6/2011 contra la resolució formulada per Decret núm. 

186/2010 de 12 de gener. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

 

11 DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 17 DE 

DESEMBRE DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 

DE GIRONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 148/2009 

CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 7276/2008, DE 12 

DE SETEMBRE, DEL CONSELLER DELEGAT DE VIA PÚBLICA. 

 

 

La senyora Núria Calpe Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, presenta la proposta següent: 
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“En data 12 de setembre, per Decret núm. 7276/2008, el Conseller Delegat de Via 

Pública, resolgué la desestimació de les al·legacions presentades per M.O.D., contra 

una sanció imposada per infracció en matèria de l’Ordenança de Trànsit. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Girona i es tramità pel procediment ordinari amb número 148/2009, pel Jutjat 

Contenciós Administratiu nº 2 de Girona. 

 

En data 17 de desembre de 2013, practicades les actuacions processals procedents, 

es dictà sentència que resol “Estimo el recurso contencioso administrativo interpuesto 

por la representación de M.O.D.. Declaro la nulidad de los actos impugnados y en 

consecuencia, la nulidad de la sanción de multa de 280 euros, y de la consiguiente 

pérdida de puntos. Condeno al Ayuntamiento demandado al pago de las costas 

procesales causadas.” 

 

A la vista del contingut de la sentència esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim 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 d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

Primer.- Donar compliment al contingut de la sentència de 17 de desembre de 2013, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Girona, en relació al recurs 

contenciós administratiu 148/2009 contra la resolució formulada per Decret núm. 

7276/2008, de 12 de setembre, del Conseller Delegat de Via Pública. 

 

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que, 

en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

 

Es donen per assabentats 
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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. 

 


