ACTA NÚM. 9/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 28 D’ABRIL DE 2014.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-vuit d’abril 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
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Ramon Reixach i Puig

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor

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

Excusen la seva assistència:
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno

Regidor
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 14 d’abril de
2014.

2

DESPATX OFICIAL

1

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats3

Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 43/2007,
interposat contra multa per infracció urbanística modificació estació base de telefonia
mòbil, a la ctra. de Mata, 43.
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 14 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 DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats3

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL
RECURS EN PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 43/2007, INTERPOSAT CONTRA

2

MULTA PER INFRACCIÓ URBANÍSTICA MODIFICACIÓ ESTACIÓ BASE DE
TELEFONIA MÒBIL, A LA CTRA. DE MATA, 43.
La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, ha dictat Sentència el 3 d’abril
de 2014, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 43/2007 Y, interposat
per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, contra el decret de 24 de novembre de
2006 que desestima el recurs de reposició contra el decret d’imposició de multa de
3.000 €, per infracció urbanística de modificació d’estació base de telefonia mòbil, sense
llicència, a la ctra. de Mata, 43.
La Sentència favorable als interessos municipals confirma la resolució sancionadora per
haver instal·lat els nous sistemes DCS i UMTS a la base de telefonia mòbil, sense
llicència i en període de suspensió de llicències acordada per l’Ajuntament, així com el
grau màxim per concorre circumstàncies agreujants, dins dels límits legals i no
desproporcionada.
El tràmit de dictar sentència es va suspendre per Interlocutòria de 4 de maig de 2009,
fins la resolució del recurs contenciós administratiu núm. 116/2006-A del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, relatiu a la legalitat de les instal·lacions
objecte de la sanció per infracció urbanística, o fins que alguna de les parts instés
l’aixecament.
La Sentència del Jutjat núm. 11 de 2 de setembre de 2009, va desestimar les
pretensions de Telefónica Móviles España, SA, que fou apel·lada en recurs núm.
433/2009, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el qual la va confirmar
en Sentència de 15 de desembre de 2011. La prossecució del recurs núm. 43/2007 es
va sol·licitar el 8 de maig de 2013.
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:
3

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs en procediment abreujat núm. 43/2007 B,
interposat TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, SA, i confirma la legalitat de la multa de
3.000 € per infracció urbanística per modificació de l'estació base de telefonia, a la
crtra. de Mata, 43.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

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 secretari estenc la present acta.

4

