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ACTA NÚM. 15/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  2 DE SETEMBRE  DE  2013. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el dos de setembre de dos mil tretze, essent tres 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 General  senyor Manuel Monfort Pastor, 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  29 de juliol de 
2013. 

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de 

Mataró per la compra agregada de gasoil de calefacció. 
 
4 Adjudicació dels treballs de serralleria en edificis i escoles municipals, parcs i jardins, 

platges i via pública. 
 

 

SECRETARIA GENERAL 
 
5 Donar compliment de la Sentència de 25 de març de 2013, dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 
283/11, interposat contra decret de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que 
resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver 
caigut un arbre damunt el vehicle matrícula 2714-CGW quan estava estacionat en el 
carrer ronda Rocablanca 47. 

 
6 Donar compliment de la Sentència de data 2 de maig de 2013, dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 
95/2012-D, interposat per ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA, contra el 
decret de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol 
desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut 
una branca d’arbre damunt el vehicle matrícula 0027-GZB al carrer Almeria. 

 
7 Donar compliment de la Sentència ferma número 108/13, de 16 d’abril, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment Ordinari 
número 491/2011-D, interposat contra resolució desestimatòria presumpta de la 
reclamació de responsabilitat administrativa patrimonial per caiguda en el carrer Arnau 
de Palau 11. 

 
8 Donar-se per assabentada de la Sentència número 181/13, de 5 de juliol, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment Abreujat 
número 132/13, interposat contra el decret del Regidor Delegat d’Administració i 
Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de 
responsabilitat patrimonial per haver caigut quan circulava amb la seva motocicleta 
pel passeig del Callao (Rotonda anomenada El Cargol). 

 
9 Donar-se per assabentada de la Sentència número 195 de data 25 de juny de 2013, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona en el 
Procediment Abreujat número 227/2012-D, interposat contra el decret de la regidora 
delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació 
administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública. 

 
10 Donar-se per assabentada de la Sentència número 207/13, de 9 d’octubre, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona en el Procediment Abreujat 
número 542/2011-F, interposat per CASER CAJA SEGUROS REUNIDOS, contra el 
decret de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol 
desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut 
una branca d’arbre damunt el vehicle matrícula 0477-CDF. 
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CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
 -Servei d’Espais Públics- 
 
11 Aprovació del Conveni de col·laboració entre l'ajuntament de Mataró i l'Agència 

d'Ecologia Urbana de Barcelona, en relació al disseny participatiu dels nous serveis 
de recollida de residus i neteja viària 

 
 
 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  29 de juliol de 

2013 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

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 CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 



 4 

MARESME I L’AJUNTAMENT DE MATARÓ PER LA COMPRA AGREGADA DE 

GASOIL DE CALEFACCIÓ. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

 “Relació de fets  

 

1. Per informe de data 22/07/2013 el tècnic de Compres del Servei de Compres i 

Contractacions proposa l’aprovació de la signatura d’un conveni de cooperació amb 

el Consell Comarcal del Maresme per a la compra agregada de gasoil de calefacció, 

d’acord amb el model de conveni va estar aprovat per Decret núm. 209/2013, de 18 

de juliol, del president del Consell Comarcal del Maresme, i del qual s’adjunta còpia. 

 

2. La despesa màxima anual serà de fins a 25.500 euros, IVA inclòs, i la durada 

prevista del conveni és des de la signatura fins el 31 de desembre de 2015 amb 

possibilitat de pròrrogues tàcites per períodes de 2 anys, si bé en qualsevol cas el 

conveni s’extingirà de forma automàtica una vegada finalitzada la vigència màxima 

del contracte administratiu corresponent 

 

3. Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa 

derivada del conveni a les corresponents partides dels pressuposts municipals que 

s’aprovin per als exercicis 2014 i 2015. 

 

Fonaments de dret 

 

1. Els articles 203, 204 i 205 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 

per el que s’aprova el text refós la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), 

reconeix la possibilitat d’acords entres les corporacions locals, per a dur a terme 

sistemes d’adquisició centralitzada.  

 

2. La comarca pot exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de 

gestionar els municipis, d'acord amb l’article 25.1 del Decret legislatiu 4/2003, de 
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4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'organització comarcal 

de Catalunya. 

 

3. L’article 26 de la mateixa Llei assenyala que els consells comarcals han de vetllar 

perquè, en els municipis del seu àmbit territorial, es duguin a terme amb nivells de 

qualitat homogenis els serveis, les activitats i les prestacions que, d'acord amb els 

articles 66 i 67 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya, són de competència local. 

 

4. En el mateix sentit, els articles 167 i 175 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 

que s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis deis ens locals indiquen 

que la comarca pot prestar serveis de competència municipal en virtut de 

delegació o conveni. 

 

5. L’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de 

les administracions públiques de Catalunya, preveu que la realització d'activitats 

de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans 

administratius, els organismes o les entitats públiques pot ésser encarregada a 

altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o d'una 

altra de diferent, per raons d'eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics 

idonis per a dur-la a terme. Així mateix l’art. 5 preveu que si l'òrgan, organisme o 

entitat pública que rep l'encàrrec no pertany a la mateixa administració que el fa, 

l'encàrrec s'ha de formalitzar mitjançant un conveni. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, RESOLC:, 

 

Primer.- Aprovar la signatura d’un conveni de cooperació amb el Consell Comarcal 

del Maresme per a la compra agregada de gasoil de calefacció, d’acord amb el model 

de conveni va estar aprovat per Decret núm. 209/2013, de 18 de juliol, del president 

del Consell Comarcal del Maresme, i del qual s’adjunta còpia. 

 

La despesa màxima anual serà de fins a 25.500 euros, IVA inclòs, i la durada prevista 

del conveni és des de la signatura fins el 31 de desembre de 2015 amb possibilitat de 
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pròrrogues tàcites per períodes de 2 anys, si bé en qualsevol cas el conveni 

s’extingirà de forma automàtica una vegada finalitzada la vigència màxima del 

contracte administratiu corresponent 

 

Segon.- Autoritzar la despesa de fins a 51.000,00 euros, IVA inclòs, amb càrrec a les 

corresponents partides dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 

2014 i 2015..(Relació APOS núm. 2936) 

 

Tercer.- Es condicionen els efectes de la present resolució a l’existència de crèdit 

adequat i suficient per fer front a les despeses derivades del conveni en les 

corresponents partides dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 

2014 i 2015.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

4 ADJUDICACIÓ DELS TREBALLS DE SERRALLERIA EN EDIFICIS I 

ESCOLES MUNICIPALS, PARCS I JARDINS, PLATGES I VIA PÚBLICA. 

 

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 18 de març de 2013 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de treballs de 

serralleria en edificis i escoles municipals, parcs i jardins, platges i via pública de 

Mataró. 

 

Per informe de data 26/06/2013 –còpia del qual s’ajunta-, la cap de la Secció d’Obres 

i Serveis del Servei d’Espais Públics, exposa que de les dues ofertes presentades, la 

de C.B. supera tots els preus unitaris màxims que fixava el plec de clàusules 
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administratives, i la de l’empresa Fuentes i Ariza, SA compleix tots els requisits 

exigits. 

 

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

contractació a les corresponents partides del pressupost municipal per a 2013. Així 

mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient en el pressupost que s’aprovi 

per a l’exercici 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.- Excloure de la licitació a C.B.P., atès que la seva oferta supera tots els 

preus unitaris màxims que fixava el plec de clàusules administratives. 

 

Segon.- Adjudicar la contractació del servei de treballs de serralleria en edificis i 

escoles municipals, parcs i jardins, platges i via pública, a favor de l’empresa Fuentes i 

Ariza, SA, d’acord amb els preus unitaris oferts en la seva proposició. 

 
Tercer.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, en 

el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació 

de l’adjudicació: 

 
• Certificats positius d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i 

amb la seguretat social. 

• Acreditació d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró una 

garantia definitiva per import de 2.136,36 euros, corresponent al 5% del 

pressupost de licitació, exclòs l’IVA. 

 
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha 

retirat la seva oferta. 
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Quart.- 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. 

 

Cinquè.- Requerir 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 109,05 euros, 

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

 

Sisè.- Disposar a favor de l’empresa Fuentes i Ariza, SA l’import de 42.727,27 euros, 

més 8.972,73 euros, en concepte d’IVA, en total 51.700,00 euros, de la següent 

manera: 

 

Exercici 2013: Relació AD núm. 2781 per import total de 21.542,00 € 

Exercici 2014: Relació ADPOS núm. 2787 per import total de 30.158,00 € 

 

  Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a les corresponents partides del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovi per a l’exercici 2014 a fi de poder atendre les obligacions que meriti 

aquesta contractació durant aquesta anualitat. 

 

Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

 

Exercici 2013: Relació A/ núm. 2478 per import total de 30.158,00 € 

Exercici 2014: Relació APOS/ núm. 2480 per import total de 21.542,00 € 

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

5 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DE 25 DE MARÇ DE 2013, 
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DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7 DE 

BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 283/11, INTERPOSAT 

CONTRA DECRET DE LA CONSELLERA DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS 

QUE RESOL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT UN ARBRE DAMUNT 

EL VEHICLE MATRÍCULA 2714-CGW QUAN ESTAVA ESTACIONAT EN EL 

CARRER RONDA ROCABLANCA 47. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 15 d’abril de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia de 25 de març de 2013, dictada en el 

Procediment Abreujat número 283/2011-DD, interposat per J.M.N., contra el decret 

numero 2285/2011, de 25 de març, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals 

que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per 

haver caigut un arbre damunt el vehicle matrícula 2714-CGW quan estava estacionat 

en el carrer ronda Rocablanca 47, el dia 13 d’octubre de 2010. 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 2.917,11 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu estima la demanda interposada, entre altres, amb el 

següent argument: 

 

“En conclusión, concurre y queda acreditada la causación del daño 
efectivo, individualizado, no habiendo realizado la Administración 
actividad probatoria suficiente para desvirtuar la relación de 
causalidad entre el daño y el funcionamiento de los servicios públicos 
debido a la concurrencia de un supuesto de fuerza mayor.” 

 

La companyia asseguradora municipal ha efectuat el dipòsit del principal més els 

interessos en el jutjat. 

 

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 
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Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 

següents ACORDS, : 

 

Primer.- Donar compliment de la Sentència de 25 de març de 2013, dictada pel Jutjat 

Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona en el Procediment Abreujat número 

283/11, interposat per J.M.N., contra decret numero 2285/2011, de 25 de març, de la 

Consellera Delegada de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació 

administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut un arbre damunt el 

vehicle matrícula 2714-CGW quan estava estacionat en el carrer ronda Rocablanca 

47, el dia 13 d’octubre de 2010.(Expedient: W 64/10). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

6 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DE DATA 2 DE MAIG DE 2013, 

DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 11 DE 

BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 95/2012-D, 

INTERPOSAT PER ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA, CONTRA EL 

DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ 

CIUTADANA QUE RESOL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT UNA BRANCA 

D’ARBRE DAMUNT EL VEHICLE MATRÍCULA 0027-GZB AL CARRER ALMERIA. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 8 de maig de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de 
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Barcelona, ha notificat la Sentencia de data 2 de maig de 2013, dictada en el 

Procediment Abreujat número 95/2012-D, interposat per ALLIANZ CIA. SEGUROS Y 

REASEGUROS SA, contra el decret numero 44/2012, de 5 de gener, de la regidora 

delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació 

administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut una branca d’arbre 

damunt el vehicle matrícula 0027-GZB el dia 24 de juliol de 2011, al carrer Almeria. 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 884,52 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu estima la demanda interposada, entre altres, amb el 

següent argument: 

 

“La Administración demandada debería haber probado que la caída 
de las ramas del árbol se produjo en tales circunstancia que no le 
permitieron reaccionar en tiempo hábil En virtud del principio de la 
carga de la prueba, no habiendo probando este extremo, debe 
estimarse el recurso. Corresponde a la Administración la acreditación 
de las circunstancia de hecho que defina el estándar de rendimiento 
ofrecido por el servicio público, tanto para evitar las situaciones de 
riesgo de lesión patrimonial de los usuarios del servicio derivadas de 
la caída de las ramas de los árboles, como para reparar los efectos 
dañosos en el caso de que se produzcan tales situaciones del riesgo. 
La Administración no ha acreditado los datos sobre el hecho 
controvertido que les resultaba de fácil aportación al proceso, cuales 
son el estándar de funcionamiento del servicio de vigilancia y 
mantenimiento de los árboles de su titularidad y, especialmente, la 
forma en que se aplicó dicha capacidad para la prestación del 
servicio, anterior a que se produjera la caída sobre el citado vehículo, 
siendo así que el conocimiento sobre las referidas circunstancias 
organizativas y funcionamiento del servicio de vigilancia y de 
mantenimiento   hubieran permitido llegar a una conclusión certera 
sobre si lo ocurrido excedía o no de lo razonablemente exigible.” 

 

La companyia asseguradora municipal ha efectuat el dipòsit del principal més els 

interessos en el jutjat. 

 

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: 
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Primer.- Donar compliment de la Sentència de data 2 de maig de 2013, dictada pel 

Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona en el Procediment Abreujat 

número 95/2012-D, interposat per ALLIANZ CIA SEGUROS Y REASEGUROS SA, 

contra el decret numero 44/2012, de 5 de gener, de la regidora delegada 

d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa 

de responsabilitat patrimonial per haver caigut una branca d’arbre damunt el vehicle 

matrícula 0027-GZB el dia 24 de juliol de 2011 al carrer Almeria. (Expedient: W 

28/11). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 11 

de Barcelona. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

7 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA FERMA NÚMERO 108/13, DE 

16 D’ABRIL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 6 

DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚMERO 491/2011-D, 

INTERPOSAT CONTRA RESOLUCIÓ DESESTIMATÒRIA PRESUMPTA DE LA 

RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA PATRIMONIAL PER 

CAIGUDA EN EL CARRER ARNAU DE PALAU 11. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 29 de maig de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 108/13, de 16 d’abril, dictada en el 

Procediment Ordinari número 491/2011-D interposat per la senyora A.S.P., O.F.S. i 

M.F.S., contra resolució desestimatòria presumpta de la reclamació de responsabilitat 

administrativa patrimonial per caiguda en el carrer Arnau de Palau 11 del senyor 
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J.F.G. el dia 14 de setembre de 2009. 

 

El recurs contenciós administratiu es va interposar el dia 13 de setembre de 2011 per 

silenci administratiu. Posteriorment, per decret numero 7120/2011, de 25 d’octubre, 

de la regidora delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, es va dictar resolució 

expressa desestimatòria en via administrativa de la reclamació de responsabilitat 

patrimonial. La part actora va ampliar el recurs contenciós administratiu, acumulant 

aquest decret a la resolució desestimatòria presumpta inicialment impugnada. 

  

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

indemnització per danys i perjudicis per caiguda a la via pública del senyor J.F.G., 

marit i pare respectivament dels reclamants. La quantia demanada era de 134.541,48 

euros més els interessos.  

 

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu ha estimat parcialment la demanda 

interposada per raons formals ordenant la retroacció del procediment en el sentit 

següent: 

 

“Decisió 
 

HE RESOLT estimar parcialment el recurs presentat per A.S.P., O. I 
M.F.S. contra AJUNTAMENT DE MATARÓ, anul·lar les resolucions 
impugnades i acordar la retroacció d’actuacions al moment anterior al 
nomenament d’instructor del procediment, sense costes”. 

 

La citada sentencia ha esdevingut ferma en data 24 de maig de 2013. 

 

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, : 

 

Primer.- Donar compliment de la Sentència ferma número 108/13, de 16 d’abril, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment 

Ordinari número 491/2011-D, interposat per la senyora A.S.P., O.F.S. i M.F.S., contra 

resolució desestimatòria presumpta de la reclamació de responsabilitat administrativa 
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patrimonial per caiguda en el carrer Arnau de Palau 11 del senyor J.F.G. el dia 14 de 

setembre de 2009 que anul·la la resolució desestimatòria presumpta i el decret 

7120/2011, de 25 d’octubre, de la regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana (Expedient: W 57/09) i retrotraure les actuacions al moment anterior al 

nomenament d’instructor del procediment. 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

8 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 181/13, 

DE 5 DE JULIOL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 6 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

132/13, INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DEL REGIDOR DELEGAT 

D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA QUE RESOL DESESTIMAR LA 

RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 

HAVER CAIGUT QUAN CIRCULAVA AMB LA SEVA MOTOCICLETA PEL 

PASSEIG DEL CALLAO (ROTONDA ANOMENADA EL CARGOL). 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 19 de juliol de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 181/13, de 5 de juliol de 2013, dictada en 

el Procediment Abreujat número 132/2013, interposat per C.L.O., contra el decret 

numero 3342/2013, de 22 de maig, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció 

Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per haver caigut quan circulava amb la seva motocicleta pel passeig del 
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Callao (Rotonda anomenada El Cargol). 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 5.148,01 euros i amb imposició 

de costes. La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda 

amb la imposició de les costes del procediment a càrrec del demandant amb el límit 

de 300 euros, entre altres, amb el següent argument: 

 

“El juicio probatorio en nuestro caso no puede favorecer a la recurrente. No 
es objetable que en el tramo de vía donde se produjo el siniestro se aprecia 
un cambio de superficie de la calzada que pasa de conglomerado asfáltico 
a una superficie lisa. Pero tal y como recoge el informe del área técnica de 
la Policía Local de Mataró – folio 23 EA-, no puede entenderse que esto 
sea suficiente para motivar la pérdida del control de la motocicleta y 
consiguiente precipitación al suelo del piloto, atendidas las circunstancias 
objetivas corroboradas por los técnicos, visibilidad óptima en horario diurno, 
calzada seca y limpia sin obstáculos. Puntualiza que en ese concreto 
tramo, muy frecuentado por vehículos de dos ruedas no consta la 
existencia de otros accidentes, luego es un tramo de siniestralidad 
significativamente baja. Consecuentemente el factor desencadenante del 
sinistro hay que buscarlo en el ámbito de la propia actividad del 
conductor….  ” 

 

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, : 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 181/13, de 5 de juliol, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de Barcelona en el Procediment 

Abreujat número 132/13, interposat per C.L.O., contra el decret numero 3342/2013, 

de 22 de maig, del Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana que resol 

desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver 

caigut quan circulava amb la seva motocicleta pel passeig del Callao (Rotonda 

anomenada El Cargol), el dia 11 de juliol de 2012 (Expedient: W 38/12). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 

Barcelona.” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

 

9 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 195 DE 

DATA 25 DE JUNY DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚMERO 11 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT 

ABREUJAT NÚMERO 227/2012-D, INTERPOSAT CONTRA EL DECRET DE LA 

REGIDORA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA QUE 

RESOL DESESTIMAR LA 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 26 de juny de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia numero 195 de data 25 de juny de 2013, dictada 

en el Procediment Abreujat número 227/2012-D, interposat per C.L.B., contra el 

decret numero 2321/2012, de 4 d’abril, de la regidora delegada d’Administració i 

Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda 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 4081,98 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada i imposa 80 euros 

de costes a la reclamant, entre altres, amb el següent argument: 

 

“En el presente supuesto nos encontramos con que el escrito de 
demanda atribuye la responsabilidad de los daños al Ayuntamiento 
demandado por considerar que hubo un funcionamiento deficiente del 
servicio público de mantenimiento de las vías públicas puesto que el 
accidente que refiere haber sufrido el recurrente el día de autos fue 
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consecuencia del mal estado en que se encontraba la acera de la 
Plaza España de Mataró. 
Entre la prueba documental aportada cabe destacar las fotografías 
acompañadas por la recurrente junto a su escrito de demanda, las 
cuales ponen de manifiesto que en el lugar de autos existen dos 
baldosas rotas y sueltas, que alcanzan una pequeña parte de la 
acera, lo que supone un obstáculo que resulta apreciable a simple 
vista dada la evidente alteración del relieve de esta parte de la acera. 
De otro lado, de las propias fotografías, donde en una de ellas puede 
verse una persona deambulando por el lugar donde ocurrió la caída, 
se observa que la acera en cuestión es lo suficientemente amplia 
como para no obligar al peatón a pasar por el lugar donde las 
baldosas defectuosas se hallan. 
Sin perjuicio de señalar que el estado de la acera no era el correcto 
en cuanto a su conservación, lo cierto es que la deficiencia era 
perfectamente visible y el accidente era perfectamente evitable 
caminando con atención, teniendo en cuenta la edad de la 
perjudicada (52 años). 
Es por ello que el accidente no se puede entender como una 
consecuencia de la presencia de un obstáculo particularmente 
insidioso que no pudiera ser superado con un mínimo de atención por 
parte de los viandantes, por lo que cabe considerar que el siniestro 
fue consecuencia de la distracción de la recurrente quien por otra 
parte pudo encaminar sus paros por la parte no alterada de la acera”. 

 

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, : 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 195 de data 25 de juny 

de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de Barcelona en el 

Procediment Abreujat número 227/2012-D, interposat per C.L.B., contra el decret 

numero 2321/2012, de 4 d’abril, de la regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: W 44/11). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 11 

de Barcelona.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 207/13, 

DE 9 D’OCTUBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 4 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO 

542/2011-F, INTERPOSAT PER CASER CAJA SEGUROS REUNIDOS, CONTRA 

EL DECRET DE LA REGIDORA DELEGADA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ 

CIUTADANA QUE RESOL DESESTIMAR LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE 

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT UNA BRANCA 

D’ARBRE DAMUNT EL VEHICLE MATRÍCULA 0477-CDF. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 11 de juliol de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 207/13, de 9 d’octubre de 2012, dictada 

en el Procediment Abreujat número 542/2011-F, interposat per CASER CAJA 

SEGUROS REUNIDOS, contra el decret numero 7880/2011, de 29 de novembre, de 

la Consellera Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la 

reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut una branca 

d’arbre damunt el vehicle matrícula 0477-CDF quan estava estacionat en el carrer 

ronda Rocablanca 33, el dia 13 d’octubre de 2010. 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 3.207,42 euros més interessos 

legals i amb imposició de costes. La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

desestima la demanda interposada, entre altres, amb el següent argument: 

 
“En el presente caso, no existe prueba alguna aportada por la entidad 
actora que el árbol en cuestión cayera en la calzada por la falta de 
mantenimiento adecuado del arbolado en la zona según sostiene. Ya con el 
escrito de demanda, redactada al uso no se especifica que la relación de 
causalidad existía entre la caída del árbol, los daños producidos y la 
responsabilidad del Ayuntamiento, pero es que en el desarrollo del juicio 
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tampoco se aportó prueba por quien correspondía, que era la entidad 
actora de conformidad con las reglas del onus probandi que rige en nuestro 
ordenamiento más al contrario, ha quedado acreditado que el día 13 de 
octubre de 2010, sobre las 2:07 de la mañana Agentes de la Policía Local 
de Mataró se personaron de inmediato en el lugar de los hechos tras recibir 
una llamada de la Sala de Coordinación Operativa del Cuerpo observando 
efectivamente la caída del árbol cortando completamente la calzada y la 
acera, caída producida según resulta por la presencia de fuertes ráfagas de 
viento que llegaron a alcanzar 80km/h” 

 

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, : 

 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 207/13, de 9 d’octubre, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona en el Procediment 

Abreujat número 542/2011-F, interposat per CASER CAJA SEGUROS REUNIDOS, 

contra el decret numero 7880/2011, de 29 de novembre, de la regidora delegada 

d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa 

de responsabilitat patrimonial per haver caigut una branca d’arbre damunt el vehicle 

matrícula 0477-CDF, el dia 13 d’octubre de 2010 (Expedient: W 75/10). 

 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de 

Barcelona.” 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 
-Servei d’Espais Públics- 

 

11 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L'AJUNTAMENT DE MATARÓ I L'AGÈNCIA D'ECOLOGIA URBANA DE 

BARCELONA, EN RELACIÓ AL DISSENY PARTICIPATIU DELS NOUS SERVEIS 
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DE RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA 

 

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

Manteniment, presenta la proposta següent: 

 

“Donat que el contracte actual de neteja viària i recollida de residus finalitza el juny de 

2014 i que és voluntat del govern  la millora del servei dins el context econòmic 

actual,  l’Ajuntament  vol revisar els serveis  de  recollida de residus i de neteja viària 

per donar un millor servei a la ciutat i per a reduir-ne el seu cost. 

 

L’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona és un consorci públic entre els fins de la 

qual hi ha la col·laboració i l’assessorament en la diagnosi  i la planificació urbana així 

com la formulació d’instruments de caràcter tècnic, econòmic i participatiu. Tanmateix 

es tracta d’un ens  de constatada reputació en temes mediambientals i amb 

experiència contrastada en els serveis de neteja i recollida a Mataró ja que van 

col·laborar en l’estudi i redacció dels plecs de condicions tècniques que regeixen 

l’actual contracte. 

 

Vist l’informe del Cap del Servei d’Espais Públics on es posa de manifest els motius i 

la conveniència d’establir el present conveni amb l’Agència d’Ecologia Urbana de 

Barcelona. 

 

Vist l’informe de l’assessora jurídica del Servei d’Espais Públics on queda palès que 

el conveni s’ajusta a dret. 

 

Atès que l’execució del present conveni s’iniciarà durant l’any 2013 i es preveu una 

despesa pluriennal a càrrec de l’Ajuntament de 73.511,13 euros distribuïts en dues 

anualitats, a raó de 11.026,67 euros per a l’anualitat 2013 i 62.484,46 euros per a 

l’any 2014. 

La consellera delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment, en virtut de les 

competències delegades a aquesta Junta de Govern Local, per resolució de l'Alcaldia 

de 14 de juny de 2011 proposo l'adopció dels següents ACORDS: 
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Primer.- Aprovar el text del conveni de col·laboració amb l’Agència d’Ecologia Urbana 

de Barcelona annex a la present proposta. 

 

Segon.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa prevista en 73.511,13 euros 

a càrrec de la partida 400100 162160 22706 Estudis i treballs tècnics recollida brossa 

 

Tercer.- Facultar la Sra. Núria Calpe i Marquet, Consellera delegada de Via Pública, 

Obres, Serveis i Manteniment per a la signatura del present conveni. 

 

Quart.- Comunicar la present resolució a l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i 

al Servei Municipal de Gestió Econòmica.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de quatre de la tarda, el 

senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 


