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ACTA NÚM. 17/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 29 DE JULIOL  DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou de juliol 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 accidental  senyor Xavier Deumal Domínguez, que certifica. 

 

 

Excusa la seva assistència la senyora 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 l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  14 de juliol de 
2014. 
 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 

-Servei de Gestió Econòmica- 
  
3 Donar compte de l’execució pressupostària del segon trimestre del 2014 
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment 
de  l’enllumenat públic de Mataró. 

5 Aprovar l’adjudicació del servei d’alimentació a les escoles bressol municipals de 
Mataró. 

6 Aprovar l’adjudicació del servei d’organització de la Mitja Marató. 
7 Aprovar l’adjudicació del projecte executiu d’instal·lació de gespa artificial al camp 

municipal de futbol Vista Alegre-Els Molins. 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
8 Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana per a la flexibilització de volums i usos a la 

qualificació 3b31hpo/E del C. Churruca. 
 
 -Via pública- 
 
9 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 220/2012, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 
administratiu 236/2011 B1 contra la resolució formulada per Decret núm. 994/2011, de 
8 de febrer. 

10 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 299/13, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 
administratiu 5/2012-A contra la resolució formulada per Decret núm. 5960/2011, de 9 
de setembre. 

 
 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 de juliol de 

2014. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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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 Gestió Econòmica- 

  

3 DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA DEL SEGON 

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: 

 

Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 

corresponent al segon trimestre de l’exercici 2014.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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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 SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE  

L’ENLLUMENAT PÚBLIC DE MATARÓ. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Per informe de data 11/07/2014, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la 

tramitació de la contractació del servei de conservació i manteniment de  l’enllumenat 

públic de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 

fins a 2.888.177,04 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada inicial del 

contracte. 

 

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

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec 

de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 5.198.718,55 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

Informe del secretari general de data 17/07/2014, respecte de l’adequació dels plecs 

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 17/07/2014 respecte a la previsió 

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la 

present contractació a la partida 400104/165120/21000 dels pressuposts municipals 

que s’aprovin per als exercicis 2015 a 2018. 

 

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. 
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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 de conservació i manteniment 

de  l’enllumenat públic de Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 2.888.177,04 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada 

inicial del contracte. 

 

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

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades el plec 

de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 5.198.718,55 euros. 

 

Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques 

particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 

mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini per a la presentació de proposicions 

fins el 19 de setembre de 2014. 

 

Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 2.888,177,04 €, més 606.517,76 € en 

concepte d’IVA, en total, 3.494.694,20 euros a càrrec de la partida 

400104/165120/21000 dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 

2015 a 2018.(operació APOS núm. 63894) 

 

Cinquè.- Es condicionen els efectes del present contracte a l’existència de crèdit 

adequat i suficient en la corresponent partida dels pressuposts municipals que 

s’aprovin per als exercicis 2015 a 2018, a fi de poder atendre les despeses que es 

preveu meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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5 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ALIMENTACIÓ A LES 

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE MATARÓ. 

 

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 31 de març de 2014 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’alimentació a 

les escoles bressol municipals de Mataró , per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 145.522,73 euros, IVA no inclòs, per al curs de 

durada inicial del contracte. 

 

Mitjançant informe de data 3 de juny de 2014, la cap de la Secció d’ Educació Infantil, 

va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i 

per informe de data 20 de juny de 2014 ha valorat les ofertes econòmiques, tot 

quedant classificada en primer lloc l’empresa “Adara Seniors Service, SL”. 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 l’exercici  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 

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

acords: 

 

Primer.- Adjudicar la contractació del servei d’alimentació a les escoles bressol 

municipals de Mataró, a favor de l’empresa “Adara Seniors Service, SL”  per un 

import de 139.265,25 €,  IVA no inclòs. 
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Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Adara Seniors 

Service, 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 

6.963,26 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 106,75 euros, 

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

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Adara Seniors Service, SL” l’import de 

139.265,25 euros, més 13.926,53 euros en concepte d’IVA, en total 153.191,78 

euros, de la següent manera: 

 
Exercici 2014: Relació D núm. 2631 per import de 47.945,70 euros. 
Exercici 2015: Relació ADPOS núm. 2634 per import  de 105.246,08 euros. 

   

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 a l’exercici 2015. 

 

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. 2632 per import  de 2.154.30 € 
Any 2015: Relació APOS/ núm. 2636 per import de 109.975,00 € 

 

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

contractant.” 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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6 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ DE LA MITJA 

MARATÓ. 

 

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 2 de juny de 2014 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert, de l’organització, gestió i 

explotació de la Mitja Marató Ciutat de Mataró. 

 

Mitjançant informe de data 4 de juliol de 2014, el tècnic d’Esports va procedir a la 

valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de 

data 14 de juliol de 2014 ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada 

en primer lloc l’empresa “Gestió Esportiva del Maresme, SCP”. S’adjunta al present 

acord còpia d’ambdós informes. 

 

Aquest contracte no comporta cap pagament directe al contractista, per la qual cosa 

no és necessària l’acreditació d’existència de crèdit. 

 

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 l’organització, gestió i explotació de la 

Mitja Marató Ciutat de Mataró, a favor de l’empresa “Gestió Esportiva del Maresme, 

SCP”, amb una aportació econòmica a l’Ajuntament per repartiment del benefici 

aconseguit del 75 %, i amb subjecció a la resta de contingut de la seva oferta. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que “Gestió Esportiva del Maresme, 

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

de la notificació del present acord: 
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• documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta 

Corporació la garantia definitiva per import 3.181,818 euros. 

• documentació acreditativa d’estar al corrent de les seves obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

• documentació acreditativa de no tenir amb l’Ajuntament de Mataró deutes 

tributàries pendent de pagament en període executiu. 

 

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 presentada la documentació expressada 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 406,22 euros, 

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

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

7 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU D’INSTAL·LACIÓ 

DE GESPA ARTIFICIAL AL CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL VISTA ALEGRE-ELS 

MOLINS. 

 

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

presenta la proposta següent: 
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“Per acord de la Junta de Govern Local de data 19 de maig de 2014 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert, de les obres 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. 

 

Mitjançant informe de data 11 de maig de 2014, la cap de la Secció d’Edificis 

Educatius i Esportius, amb el vistiplau del cap del Servei d’Equipaments Municipals, 

va valorar els criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de 

data 18 de juliol de 2014 ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada 

en primer lloc l’empresa “VORACYS, SL”. 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 la partida 400300/34212J/63200 del pressupost municipal aprovat per 

a la present anualitat 2014.  

 

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 de les obres del Projecte  d’instal·lació de gespa 

artificial al Camp Municipal de Futbol Vista Alegre -Els Molins, a favor de l’empresa 

“VORACYS, SL”  per un import de 230.250,00 €,  IVA no inclòs. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “VORACYS, 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 11.512,50 euros, 

equivalent al 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, advertint-lo que cas de 
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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 130,65 euros, 

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

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “VORACYS, SL” l’import de 230.250,00 

euros, més 48.352,50 euros en concepte d’IVA, en total 278.602,50 euros, a càrrec 

de la partida 400300/34212J/63200 del pressupost municipal aprovat per a la present 

anualitat 2014 (op. D núm. 65683) 

 

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

adjudicat, autoritzar l’operació comptable A/ núm. 67053 per import de 94.397,50 €.   

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

8 APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA PER A LA 
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FLEXIBILITZACIÓ DE VOLUMS I USOS A LA QUALIFICACIÓ 3B31HPO/E DEL C. 

CHURRUCA. 

 

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

 

“La Modificació puntual del Pla general d’ordenació Lepant-Churruca/El Rengle, 

aprovada definitivament el 29 de març de 2012, pel Conseller de Territori i 

Sostenibilitat, en la qualificació 3b31hpo/E “Edificis singulars Lepanto-Churruca”, 

estableix una ordenació volumètrica que compren un bloc alineat al c. Churruca de 3 

plantes d’alçada en sintonia al que fixa el Pla general per aquest carrer juntament 

amb dos blocs perpendiculars de 5 plantes situats cap a l’interior d’illa i reculats del 

carrer. 

 

PUMSA, propietària de la finca situada en la zona indicada, està en procés d’iniciar 

un concurs públic per a la seva venda com a parcel·la edificable en sòl urbà 

consolidat. Als efectes que diferents operadors, amb objectius finalistes diversos, 

puguin accedir al concurs, convé flexibilitzar els volums i situació dels diferents usos 

en les plantes d’edificació possibles, mantenint els 200 m2  de sostre construït 

destinats a equipament públic. No es modifica l’aprofitament assignat pel planejament 

vigent i pel projecte de reparcel·lació. 

 

L’edificabilitat i usos assignats i aprovats de la parcel·la són: 

Sostre per equipament comunitari públic en P. Baixa: 200 m2 

Sostre edificable màxim privat de 6.471 m2 que correspon a:  1.755 m2 d’usos 

terciaris; 1.252 m2 per habitatge concertat; 2.505 m2 per habitatge protegit, i 959 m2 

per habitatge lliure que es pot destinar a l’ús terciari, segons usos admesos en al 

zona.  

 

Respecte a la flexibilització d’usos es proposa admetre l’ús d’habitatge en planta 

baixa sempre i quan aquests no tinguin façana directa al c. Churruca i a la plaça de 

nova creació a efectes de no alterar l’activitat terciària prevista vinculada als espais 

públic.  

 

Pel que fa a la flexibilització de l’ordenació volumètrica s’estableix un gàlib de situació 
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del bloc o blocs amb una alçada màxima corresponent a 5 plantes mantenint totes les 

distàncies mínimes a edificacions veïnes previstes a l’ordenació de la modificació del 

Pla general. S’admet l’ocupació d’una planta al límit sud de la parcel·la en sintonia 

amb la planta que admet el Pla general a l’interior d’illa per les finques veïnes. 

 

És objecte d’un Pla de millora urbana, en sòl urbà consolidat, regular la composició 

volumètrica i de façanes, i no requereix la modificació del planejament general quan 

no altera ni els usos principals, ni els aprofitaments i les càrregues urbanístiques, ni 

l’estructura fonamental del planejament urbanístic. 

 

Vist l’article 70.1.b i 70.4 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós 

de la Llei d'urbanisme, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció, si s’escau, dels 

següents ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar inicialment el Pla de millora urbana per a la flexibilització de volums 

i usos a la qualificació 3b31hpo/E del c. Churruca. 

 

Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en 

el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als 

taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal. 

 

Tercer.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades 

segons l’expedient i el document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament 

Orgànic Municipal.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

-Via pública- 

 

9 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 
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NÚMERO 220/2012, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 16 

DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

236/2011 B1 CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 

994/2011, DE 8 DE FEBRER. 

 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 8 de febrer de 2011, per Decret núm. 994/2011, el Conseller Delegat de Via 

Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat per J.P.S. 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 236/2011 B1 pel 

Jutjat Contenciós Administratiu nº 16 de Barcelona. 

 

En data 20 de setembre de 2012, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 12 de setembre de 2012, es dictà sentència disposant 

“Desestimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación 

procesal de J.P.S., contra Ajuntament de Mataró, confirmando la resolución recurrida 

de 8 de marzo de 2011, que desestima el recurso de reposición contra la resolución 

sancionadora de fecha 16 de diciembre de 2010, por la que se impone al actor una 

multa de 150 € y la detracción de 4 puntos y sin imposición de costas.” 

 

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 20 de setembre 

de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 16 de Barcelona, en relació al 

recurs contenciós administratiu 236/2011 B1 contra la resolució formulada per Decret 
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núm. 994/2011 de 8 de febrer. 

 

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

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 

NÚMERO 299/13, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 14 DE 

BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 5/2012-

A CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 5960/2011, DE 9 

DE SETEMBRE. 

 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“En data 9 de setembre de 2011, per Decret núm. 5960/2011, la Regidora de Via 

Pública, Obres, Serveis i Manteniment, imposa una sanció a F.J.d.D.C. 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 5/2012-A pel Jutjat 

Contenciós Administratiu nº 14 de Barcelona. 

 

En data 18 d’octubre de 2013, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 10 d’octubre de 2013, es dictà sentència disposant “Declarar, 

de conformitat amb l’apartat e) de l’article 69 de la Llei d’aquesta jurisdicció, la 

inadmissibilitat del recurs per haver-se presentat fora del termini establert. Sense 

costes”. 
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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 18 d’octubre de 

2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, en relació al 

recurs contenciós administratiu 5/2012-A contra la resolució formulada per Decret 

núm. 5960/2011. 

 

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

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

 

 

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. 


