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ACTA NÚM. 2/2015- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 2 DE FEBRER DE  2015. 

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

 

 

A la ciutat de Mataró, el dos de febrer 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 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 Miquel Rey i Castilla   Regidor 
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 Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
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  19 de gener 

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 no subjecte a regulació harmonitzada, del 
servei d’atenció al públic i la gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de 
difusió patrimonial, i l’execució del programa de rutes i visites turístiques guiades. 

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
4 Acceptació de la subvenció de 437.294,36 euros atorgats pel Servei d’Ocupació de 

Catalunya corresponents al Projecte Treball als Barris 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
5 Donar-se per assabentats de la Sentència del TSJC que estima el recurs d'apel·lació 

núm. 101/2013, interposat contra la Sentència del JCA núm. 2 desestimatòria del 
recurs núm. 317/2009 contra la Mod. de la divisió poligonal de la rda. Barceló-
Fàbregas de Caralt. 

6 Aprovació inicial dels Estatuts de l’Associació Administrativa de Cooperació del Sector 
“U.A.-88 EL SORRALL”.  

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

 
7 Donar-se per assabentada  de la sentència de 18 de desembre de 2014 ,  dictada en 

el recurs d’apel·lació núm. 179/2012, interposat per  LIBERTY RAL 69, SL  contra la 
sentència de 24 d’abril de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 
Barcelona, la qual desestimà el recurs contenciós administratiu (438/2010) interposat 
per la mateixa empresa contra el decret municipal  3019/2010, de 9 d’abril. 

 
 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  19 de gener de 

2015 

 

 

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 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL 

SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I LA GESTIÓ I/O EXECUCIÓ DEL PROGRAMA 

D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DE DIFUSIÓ PATRIMONIAL, I L’EXECUCIÓ DEL 

PROGRAMA DE RUTES I VISITES TURÍSTIQUES GUIADES. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Resulta necessària la tramitació de la contractació del servei d’atenció al públic i la 

gestió i/o execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial de la 

Direcció de Cultura de l’Ajuntament de Mataró i del Consorci Museu d’Art Contemporani 

de Mataró (CMAC) i l’execució del programa de rutes i visites turístiques guiades 

organitzades per Direcció de Promoció Econòmica, per un import fixat com a màxim 

per a l’adjudicació del contracte de fins a 294.487,50 euros, IVA exclòs, pels dos anys 

de durada inicial del contracte. 

 

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

de pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del 

contracte és de 677.321,25 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 
• informe del secretari general de data 23/01/2015, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
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aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons de data 23/01/2015 respecte l’existència de crèdit 

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

contractació a les corresponents partides dels pressuposts municipals i del CMAC 

de la present anualitat, i la previsió de la seva existència en els pressuposts 

municipals que s’aprovin per als exercicis 2016 i 2017. 

 

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 d’atenció al públic i la gestió i/o 

execució del programa d’activitats didàctiques i de difusió patrimonial de la Direcció de 

Cultura de l’Ajuntament de Mataró i del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró 

(CMAC) i l’execució del programa de rutes i visites turístiques guiades organitzades per 

Direcció de Promoció Econòmica, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 294.487,50 euros, IVA exclòs, pels dos anys de durada inicial 

del contracte. 

 

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

de pròrroga i les possibles modificacions previstes en els plecs, el valor estimat del 

contracte és de 677.321,25 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec 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, atès que no es 

tracta de cap dels serveis recollits en les categories 1 a 16 de l’annex II del Text refós 
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de la Llei de contractes del sector públic. 

 

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 294.487,50 euros, més 61.842,38 euros en 

concepte d’IVA , en total 356.329,88 euros, de la següent manera: 

 

Ajuntament de Mataró 

Partida 510202/432310/22799. Exercici 2015: 6.749,08 € (op. A núm. 5208)  
Exercicis 2016 i 2017: 11.248,46 € (op. APOS núm. 5209) 
 
Partida 610000/333110/22703. Exercici 2015: 70.123,01 € (op. A núm. 6265)  
Exercicis 2016 i 2017: 122.123,01 € (op. APOS núm. 6268) 
 
Partida 610000/333130/22703. Exercici 2015: 16.568,25 € (op. A núm. 6266)  
Exercicis 2016 i 2017: 26.568,25 € (op. APOS núm. 6269) 
 
Partida 610000/338110/22703. Exercici 2015: 1.361,25 € (op. A núm. 6267)  
Exercicis 2016 i 2017: 1.361,25 € (op. APOS núm. 6270) 
 

Consorci del Museu d’Art Contemporani 

 

Partida CMAC/333110/22703  Exercici 2015: 37.585,25 € (op. A núm. 40)  
Exercicis 2016 i 2017: 62.642,08 € (op. APOS núm. 41) 
 

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 dels pressuposts municipals i del CMAC que s’aprovin per als exercicis 2016 

i 2017, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació 

durant les esmentades anualitats.” 

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

4 ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE 437.294,36 EUROS ATORGATS 

PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA CORRESPONENTS AL PROJECTE 

TREBALL ALS BARRIS 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“L’Ajuntament de Mataró va presentar sol·licitud de subvenció per un import total de 

451.743,56 euros d’acord amb l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, (DOGC 6672 

de 25 de juliol), per la qual s’estableixen les bases reguladores de les subvencions 

destinades al Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri 

territorial i social: Projecte Treball als Barris i s’obre convocatòria per a l’any 2014. 

 

Per resolució de la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya de 12 de desembre 

de 2014 s’ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció de 437.294,36 euros, dels 

quals 253.434,36 euros són destinats a finançar l’acció “Dinamització als barris en els 

àmbits social, juvenil, ocupacional, comercial i de rehabilitació” per a la contractació 

de 24 persones. 

 

D’acord amb les disposicions de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 

Règim Local (reformada per la Ley 57/2003, de 16 de desembre, de “medidas para la 

modernización del gobierno local” ), el Real Decret 781/86, de 18 d'abril, que aprova 

el Text Refós de les disposicions vigents en matèria de Règim Local, la Llei 8/1987, 

de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i el Decret 179/1995, de 13 de 

juny, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’aprova el Reglament  d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals (ROAS), així com els articles 28.4 i 18.A.2 de les 

Bases d’execució del Pressupost municipal vigent. 

 

D’acord amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial 

decret 887/2006, de 21 de juliol, que n’aprova el Reglament. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
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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 Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 

2011, a la Junta de Govern Local.  

 

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: 

 

Únic.- Acceptar la subvenció de 437.294,36 euros amb càrrec a les partides 

pressupostàries D/460000101/331E/0000 i D/461000101/331E/000 i 

D469000101/331E/000 del pressupost del Servei d’Ocupació de Catalunya per a 

l’any 2014, atorgada per la resolució de la directora del Servei d’Ocupació de 

Catalunya de la Generalitat de Catalunya de data 12 de desembre de 2014, relativa a 

l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, (DOGC 6672 de 25 de juliol), per la qual 

s’estableixen les bases reguladores de les subvencions destinades al Programa de 

suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte 

Treball als Barris i s’obre convocatòria per a l’any 2014, d’acord amb el detall 

següent: 

 

Programa Nom de l’acció Import 

Programa A. 

Dispositius de suport a 

la inserció laboral de 

col·lectius amb 

dificultats especials 

“Incorpora’t”: itinerari personalitzat per a millorar 

les possibilitats d’inserció de les persones en risc 

d’exclusió social i/o vulnerabilitat, mitjançant 

accions d’orientació, d’adquisició de competències 

de base i professionals. 

92.760,00 

Programa A. 

Dispositius de suport a 

la inserció laboral de 

col·lectius amb 

dificultats especials 

“Jo també”: itineraris personalitzats adreçats a joves 

per a millorar la seva inserció laboral, l’adquisició 

de competències de base, transversals i tècniques i/o 

retorn a accions formatives. 

91.100,00 

Programa D. 

Accions ocupacionals i 

professionals 

Dinamització als barris en els àmbits social, 
juvenil, ocupacional, comercial i de 
rehabilitació. 

253.434,36 

 Total: 437.294,36 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

5 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC QUE 

ESTIMA EL RECURS D'APEL·LACIÓ NÚM. 101/2013, INTERPOSAT CONTRA LA 

SENTÈNCIA DEL JCA NÚM. 2 DESESTIMATÒRIA DEL RECURS NÚM. 317/2009 

CONTRA LA MOD. DE LA DIVISIÓ POLIGONAL DE LA RDA. BARCELÓ-

FÀBREGAS DE CARALT. 

 

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

 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 

Tercera, ha dictat Sentència núm. 703/2014 de 5 de desembre, que estima el recurs 

d'apel·lació núm. 101/2013, interposat per J. i S. M. H. i Immorpla, SL, contra la 

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2  de Barcelona, desestimatòria del 

recurs contenciós administratiu núm. 317/2009, interposat pels mateixos contra el decret 

de l’alcalde de 02.04.2009, d’aprovació de la Modificació de la divisió poligonal del 

PMU 001d àmbit rda. Barceló-Fàbregas de Caralt. 

 

La Sentència és desfavorable a l’Ajuntament al declarar la nul·litat de l’acte administratiu 

recorregut, per infracció de l’article 112.3.b) del Decret Legislatiu 1/2005, pel qual 

s'aprovava el Text refós de la Llei d'urbanisme, aplicable a efectes temporals, respecte 

als requisits que havia de complir un polígon d’actuació urbanística en quant que: 

 

- No té entitat suficient per a justificar la autonomia de la actuació, no té 

correspondència l’aprofitament urbanístic actualitzat a desembre de 2008 amb les 

despeses d’urbanització calculades a desembre de 2006, i més quan relega a un 

futur indeterminat la tramitació dels instruments de planejament i gestió urbanística. 

- El coeficient d’homogeneïtzació atribuït a l’ús residencial de primera línia de mar no 

pot ser inferior als que no ho està. 

- S’han d’excloure les obres d’urbanització de la rda. Alfons XII i el c. Biada externes a 

l’àmbit delimita, així com les obres de trasllat de la fàbrica Fàbregas i de Caralt, en 

concordança amb les Sentències dictades per la mateixa Sala i Secció el 
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27.11.2009 en relació a la Modificació del Pla general de la rda. Barceló i illa de la 

fàbrica Fàbregas i Caralt, i el 16.11.2012, en relació al Pla de millora urbana PMU 06 

de l’illa 6 Fàbregas i de Caralt. 

 

Vist l’article 104 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-se per assabentats de la Sentència núm. 703/2014 del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, de 

5 de desembre de 2014, que estima el recurs d'apel·lació núm. 101/2013, interposat per 

J. i S. M. H i Immorpla, SL, contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 

2  de Barcelona, desestimatòria del recurs contenciós administratiu núm. 317/2009, 

interposat pels mateixos contra el decret de l’alcalde de 02.04.2009, d’aprovació de la 

Modificació de la divisió poligonal del PMU 001d àmbit rda. Barceló-Fàbregas de 

Caralt. 

 

Segon.- Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, als 

efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

 

6 APROVACIÓ INICIAL DELS ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ 

ADMINISTRATIVA DE COOPERACIÓ DEL SECTOR “U.A.-88 EL SORRALL”.  

 

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

 

“Rotimuvent, SL, Construcciones Maresme Capitel, SL i J.S.N, han sol·licitat la 
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tramitació, aprovació i inscripció de l’Associació Administrativa de Cooperació del 

Sector “U.A.-88 EL SORRALL”, i presenten els seus Estatuts. 

 

El polígon d’actuació urbanística UA-88 està delimitat en la Modificació puntual del 

Pla general àmbit El Sorrall, aprovada definitivament el 31 de juliol de 2014, inclou els 

terrenys situats a l’àmbit del Sorral, delimitant un polígon entre l’autovia C-60 Mataró-

Granollers, el turó de Cerdanyola, l’antiga carretera d’Argentona i la ronda Josep 

Tarradelles, amb exclusió dels terrenys edificats, qualificats d’equipament, destinats 

al centre municipal d’esports el Sorrall.  

 

La seva execució és pel sistema de reparcel·lació per cooperació, modalitat en la 

qual les persones propietàries poden a iniciativa pròpia constituir una associació 

administrativa, de caràcter voluntari, amb la finalitat de col·laborar en l’execució de 

les obres d’urbanització i de redactar el projecte de reparcel·lació, i que té la 

consideració d’entitat urbanística col·laboradora amb personalitat jurídica pròpia un 

cop inscrita en el Registre d’Entitats Urbanístiques Col·laboradores de la Direcció 

General d’Urbanisme. 

 

El procediment de constitució de les Juntes exigeix l’aprovació definitiva dels Estatuts 

per l’administració actuant, prèvia informació pública d’un mes, amb audiència a les 

persones interessades i citació personal, d’acord amb les articles 119 del Decret 

Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i l’article 190 

del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme. 

 

Els Estatuts presentats compleixen el contingut mínim establert a l’article 197, en 

concordança amb l’article 200 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei d'urbanisme. 

 

Vist l’informe jurídic, els articles 119, 123, 139 i 140 del Decret Legislatiu 1/2010, pel 

qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els article 187, 189, 190, 193, 197, 

200 i 216 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, 

proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per 

decret d’alcaldia de 14 de juny, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar inicialment els Estatuts de l’Associació Administrativa de 

Cooperació del Sector “U.A.-88 EL SORRALL”. 

 

Segon.- Sotmetre els Estatuts a informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant 

edictes en el Butlletí oficial de la província, en un dels diaris de més divulgació a 

Catalunya i en el tauler d’edictes municipal, inclòs l’espai web municipal, als efectes 

de presentar al·legacions. 

 

Tercer.- Concedir audiència a les persones propietàries de les finques afectades, pel 

termini d’un mes, als efectes que manifestin la seva decisió d’incorporar-se a 

l’associació administrativa de cooperació. 

 

Quart.- Notificar els anteriors acords als propietaris afectats i a PUMSA, als efectes 

escaient.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTADA  DE LA SENTÈNCIA DE 18 DE 

DESEMBRE DE 2014 ,  DICTADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 179/2012, 

INTERPOSAT PER  LIBERTY RAL 69, SL  CONTRA LA SENTÈNCIA DE 24 

D’ABRIL DE 2012 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 9 DE 

BARCELONA, LA QUAL DESESTIMÀ EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU (438/2010) INTERPOSAT PER LA MATEIXA EMPRESA 

CONTRA EL DECRET MUNICIPAL  3019/2010, DE 9 D’ABRIL. 

 

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

 

“En data 18 de desembre de 2014 la Secció Tercera de la Sala Contenciosa 
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Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt desestimar el 

recurs d’apel·lació núm. 179/2012, interposat per  LIBERTY RAL 69, SL  contra la 

sentència de 24 d’abril de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 9 de 

Barcelona, la qual desestimà el recurs contenciós administratiu (438/2010) interposat 

per la mateixa empresa contra el decret municipal  3019/2010, de 9 d’abril, en virtut 

del qual es va declarar la caducitat de la llicència concedida pel decret  761/2005, de 

31 de gener, per a exercir l’activitat de bar amb annex al Camí Ral, 665. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals, ja que desestima el recurs 

d’apel·lació interposat per LIBERTY RAL 69, SL. 

 

El Tribunal manifesta que no hi ha dubte respecte de l’aplicació del Decret 217/2002, 

d’1 d’agost, de regulació dels locals de pública concurrència on s’exerceix la 

prostitució, així com l’Ordre PRE/335/2003, de 14 de juliol, pel qual s’aprova 

l’ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la 

prostitució. Ambdues normes estableixen que la llicència específica per a la prestació 

de serveis de naturalesa sexual té una validesa màxima de cinc anys. Transcorregut 

aquest termini és necessari demanar una nova llicència per a poder seguir prestant 

l’activitat. 

 

La present sentència és ferma i no susceptible d’impugnació.  

 

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 de 18 de desembre de 

2014,  dictada en el recurs d’apel·lació núm. 179/2012, interposat per  LIBERTY RAL 

69, SL  contra la sentència de 24 d’abril de 2012 del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 9 de Barcelona, la qual desestimà el recurs contenciós administratiu (438/2010) 

interposat per la mateixa empresa contra el decret municipal  3019/2010, de 9 d’abril, 

en virtut del qual es va declarar la caducitat de la llicència concedida pel decret  

761/2005, de 31 de gener, per a exercir l’activitat de bar amb annex al Camí Ral, 665. 
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Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a acords a la Secció Tercera de la Sala 

Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.” 

 

 

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. 

 


