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ACTA NÚM. 12/2012 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 2 DE JULIOL  DEL  2012. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el dos de juliol del dos mil dotze, essent dos quarts de tres de la 

tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar 

sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JOAN 

MORA I BOSCH, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
Na Carolina Soler i Soto   Regidora 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 
 

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

 

 

Excusa la seva assistència el senyor  Miquel Rey i Castilla, Regidor 

 

 

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  18 de juny del 
2012. 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

DIRECCIÓ 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 
servei de mediació ciutadana. 
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4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada del 
servei de suport a la primera atenció i a la informació social del Servei de Benestar 
Social.  

5 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 personalitzada d’informació a l’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor.  

6 Revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de recollida de les 
fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de 
platges de Mataró, adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, 
SA”  

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
7 Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball 

de cap de servei Jurídic Administratiu, mitjançant lliure designació. 
8 Aprovació de les bases específiques i convocatòria per a la provisió del lloc de treball 

de secretari/ària d’àrea, mitjançant lliure designació. 
9 Resolució de sol·licitud de segona activitat amb exercici concurrent amb el lloc de 

treball presentada per CLM. 
10 Donar compte de la sentència núm. 521/2012, dictada pel TSJC en el recurs 

d’apel·lació 235/2011, interposat per JCG. 
11 Donar compte de la sentència núm. 142/2012, dictada pel Jutjat contenciós  

administratiu  número 13 en el recurs  590/2010, interposat per EMV 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
12 Donar-se per assabentada de la Sentencia número 283/2012, de 6 de març 

de2012,dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 4ª) en el Rotlle 
número 261/2010, que desestima el Recurs d’Apel·lació interposat contra la Sentencia 
número 111/10 de data 29 de març de 2010, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu numero 6 de Barcelona en el Recurs Ordinari número 60/2009-E, que va 
desestimar la demanda interposada contra la denegació de la sol·licitud 
d’indemnització per caiguda a la via pública. 

13 Donar-se per assabentada de la Sentència número 169/12, de 13 de juny, dictada pel 
Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona que desestima el Procediment 
Abreujat número 613/2010-F, interposat per ALLIANZ CIA SEGUROS Y 
REASEGUROS SA, contra la desestimació de la reclamació administrativa de 
responsabilitat patrimonial per haver colpejat un contenidor desfrenat el vehicle 
matrícula 6272-GJB el dia 7 de gener de 2010. 

14 Donar-se per assabentada de la Sentència número 169, de 7 de juny de 2012, dictada 
pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona que desestima el 
Procediment Abreujat número 612/2010, interposat contra la desestimació de la 
reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública 
per causa d’una tapa de registre de la companyia Telefònica. 

 
 

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

 
15 Donar compliment a la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de 

Barcelona, la qual estima el recurs ordinari núm. 401/2011-4, interposat per 
GOMSERRA, SL, contra el decret municipal de denegació de la llicència per a exercir 
l’activitat de saló de banquets a la Masia de Ca l’Iborra – Veïnat de Valldeix. 
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16 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona, la qual desestima el recurs ordinari núm. 420/2010 M1 interposat contra 
el decret de desestimació del recurs extraordinari de revisió presentat contra el decret 
de concessió de llicència per a exercir l'activitat de sala de festes amb espectacles i 
annex, a la Via Sèrgia, 27. 

17 Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 
de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 269/2010-M1, interposat contra 
denegació llicència de legalització i ordre d’enderroc del safareig reconstruït en pati 
d’illa, al terrat del primer pis, al  c. Jaume I, 42. 

18 Ordre d’enderroc de volum per la instal·lació d’un ascensor, en pati d’illa planta 
primera, al Camí Ral, 225. 

19 Desestimar el recurs de reposició contra l’ordre de retirada de lona publicitària i 
ampliar l’ordre a una nova lona instal·lada, a l’av. Maresme, 14. 

 
 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  18 de juny del 

2012. 

 

 

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 SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
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TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 19/03/2012, el cap del Servei de Ciutadania i Convivència 

sol·licita la tramitació de la contractació del servei de mediació ciutadana de 

l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 334.490,10 euros, IVA no inclòs, pels dos 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 en la 

clàusula vintena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del 

contracte és de 1.020.194,81 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 06/05/2012, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons de data 06/05/2012 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 600300/92510/22799 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2012, i la previsió de la seva existència en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014.  

 

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. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada 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 mediació ciutadana de 

l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 236.486,48 euros, IVA no inclòs, pels dos 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 en la 

clàusula vintena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del 

contracte és de 1.020.194,81 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-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 

 

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 334.490,10 €, més 60.208,22 € en concepte 

d’IVA, en total, 394.698,32 €, a càrrec de la partida 600300/924510/22799 de la 

següent manera: 

 
Exercici 2012: 49.337,29 euros (relació d’operacions A núm. 25014) 

Exercicis 2013 i 2014: 345.361,03 euros (relació d’operacions APOS núm. 25015) 

 

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 la corresponent partida 
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dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014, a fi de poder 

atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA DEL 

SERVEI DE SUPORT A LA PRIMERA ATENCIÓ I A LA INFORMACIÓ SOCIAL 

DEL SERVEI DE BENESTAR SOCIAL.  

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 12/04/2012, la cap del Servei de Benestar Social sol·licita 

la tramitació de la contractació del servei de suport a la primera atenció i a la 

informació social del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró, per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 220.559,48 euros, 

IVA no inclòs, pels dos 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 en la 

clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 523.828,77 

euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 07/05/2012, 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 07/05/2012 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 600401/233110/22799 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2012, i la previsió de la seva existència en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014.  

 

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. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada 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 suport a la primera atenció i 

a la informació social del Servei de Benestar Social de l’Ajuntament de Mataró, per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 220.559,48 euros, 

IVA no inclòs, pels dos 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 en la 

clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 523.828,77 

euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-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 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
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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 220.559,48 €, més 39.700,71 € en concepte 

d’IVA, en total, 260.260,19 €, a càrrec de la partida 600401/233110/22799 de la 

següent manera: 

 

Exercici 2012: 32.532,53 euros (operació A núm. 25027) 

Exercicis 2013 i 2014: 227.727,66 euros (operació APOS núm. 25030) 

 

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 la corresponent partida 

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014, a fi de poder 

atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

5 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 PERSONALITZADA D’INFORMACIÓ A L’OFICINA 

MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR.  

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 10/04/2012, el cap del Servei de Família sol·licita la 

tramitació de la contractació del servei d’atenció personalitzada d’informació a 
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l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Mataró, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 33.177,92 euros, IVA no inclòs, pels 

dos 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 en la 

clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 91.239,30 

euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 13/06/2012, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons de data 13/06/2012 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 600201/493110/22799 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2012, i la previsió de la seva existència en els 

pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014.  

 

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. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada 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 personalitzada 

d’informació a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Mataró, per un 

import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 33.177,92 euros, 

IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula dinovena del present plec, el valor estimat del contracte és de 91.239,30 

euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-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 

 

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 33.177,92 €, més 5.972,02 € en concepte d’IVA, 

en total, 39.149,94 €, a càrrec de la partida 600201/493110/22799 de la següent 

manera: 

 
Exercici 2012: 8.156,25 euros (operació A núm. 12746) 

Exercicis 2013 i 2014: 30.993,69 euros (operació APOS núm. 12749) 

 
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 la corresponent partida 

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2013 i 2014, a fi de poder 

atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les 

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

6 REVISIÓ DE PREUS DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI 
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PÚBLIC DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE RESTA, MATÈRIA ORGÀNICA 

I VOLUMINOSOS, DE LA NETEJA VIÀRIA I DE LA NETEJA DE PLATGES DE 

MATARÓ, ADJUDICAT A L’EMPRESA “FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SA”  

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 
 

1. Per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 es va adjudicar el concurs per a la 

contractació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica 

voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a l’empresa 

“Fomento de Construcciones y Contratas, SA”, fins un import anual de 7.300.093’72 

€, IVA inclòs. 

 

2. Per escrit de data 12/03/2012, amb entrada en el Registre General d’aquesta 

Corporació en data 15/03/2012, l’adjudicatària ha sol·licitat l’aprovació del coeficient 

de revisió de preus aplicable al període de 01/01/2012 al 31/12/2012. 

 

3. Mitjançant informe de data 28/03/2012, en el qual consta el vistiplau del Servei de 

Gestió Econòmica, el tècnic de la Secció de Residus i Neteja Viària del Servei de 

Manteniment i Serveis, exposa que d’acord amb l’IPC interanual establert per l’any 

2012 (2,378 %) i el factor de reajust aprovat (0,45 %), el coeficient de revisió de preus 

aplicable en la part revisable dels preus unitaris del contracte és del 1,02828. 

 

Fonaments de dret 

 

1. La clàusula 11.5 del plec de condicions tècniques que regeix la present 

contractació, d’acord amb el que al respecte preveuen els arts. 103 a 108 i 

concordants del Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, estableix la fórmula 

aplicable a la revisió de preus del contracte.  

 

2. Per acord del Ple municipal de data 4 de febrer de 2010 es van delegar en la Junta 
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de Govern Local les competències que corresponen al Ple com a òrgan de 

contractació respecte a aquest contracte, excepte la interpretació, les modificacions 

superiors al 20 % de l’import d’adjudicació i la resolució. 

 

En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidora delegada 

d’Administració i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 

dels següents acords: 

 

Primer.- Acordar la revisió de preus del contracte de concessió del servei públic de 

recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i 

de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones 

y Contratas, SA”, aplicant a la part revisable dels preus unitaris del contracte el 

coeficient 1,02828, d’acord amb l’IPC interanual establert per l’any 2011 (2,378 %) i el 

factor de reajust aprovat (0,45 %), d’acord amb el que s’exposa en l’informe de data 

22/02/2011 del tècnic de Residus i Neteja Viària del Servei de Manteniment i Serveis 

 

Segon.- Autoritzar i disposar a favor de Fomento de Construcciones y Contratas, SA 
els següents imports en concepte de revisió de preus: 
 
Revisió de preus corresponent a l’exercici  2012: 
 
 PARTIDA         IMPORT          NUM. OPERACIO 
400100/163110/22700  82.271,88 €  ADC 11988 
400100/162110/22700  48.454,67 €  ADC 11989 
400100/162120/22700  12.622,83 €  ADC 11990 
400100/162120/22700   3.966,69 €  ADC 11991 
400100/162130/22700   4.808,15 €  ADC 11994 
400100/162140/22700  16.047,92 €  ADC 11996  
400100/162140/22700   6.085,41 €  ADC 11997 
400100/162310/22700   1.060,50 €  ADC 11998 
400100/162150/22700   3.523,06 €  ADC 12821 
400100/172110/22700   4.504,40 €  ADC 12822 
 

Revisió de preus corresponent als exercicis 2013 i 2014: 
 

  PARTIDA        IMPORT                    NUM. OPERACIO 
400100/163110/22700  4.916.115,01 €  ADPOS 12036 
400100/162110/22700  3.122.479,78 €  ADPOS 12037 
400100/162120/22700     268.229,56 €  ADPOS 12038 
400100/162120/22700     792.698,16 €  ADPOS 12039 
400100/162130/22700     362.742,09 €  ADPOS 12040 
400100/162140/22700     472.366,52 €  ADPOS 12077 
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400100/162140/22700  1.197.039,55 €  ADPOS 12086 
400100/162150/22700     219.157,05 €  ADPOS 12094 
400100/162310/22700       27.840,75 €  ADPOS 12095 
400100/172110/22700     290.037,69 €  ADPOS 12096 
  

Tercer.- Aprovar els documents inversos següents atès que el seu import ja està 

inclòs en la revisió de preus: 

 
PARTIDA             IMPORT              NUM. OPERACIO 

 
400100/163110/22700  4.796.309,44 €   ADPOS/ 12008 
400100/162110/22700  3.053.370,22 €   ADPOS/ 12009 
400100/162120/22700     262.715,25 €   ADPOS/ 12010 
400100/162140/22700     464.418,06 €   ADPOS/ 12011 
400100/162130/22700     356.373,91 €   ADPOS/ 12012 
400100/162310/22700       56.250,00 €   ADPOS/ 12013 
400100/172110/22700     283.653,66 €   ADPOS/ 12014 
400100/162120/22700     774.639,33 €   ADPOS/ 12015 
400100/162140/22700  1.175.670,00 €   ADPOS/ 12016 
400100/162150/22700     214.099,25 €   ADPOS/ 12017 
 
 

Quart.- Es condicionen els efectes del present acord a l’existència de crèdit adequat i 

suficient a les corresponents partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per 

als exercicis 2013 i 2014.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

7 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A 

LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE CAP DE SERVEI JURÍDIC 

ADMINISTRATIU, MITJANÇANT LLIURE DESIGNACIÓ. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 
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“Atès que existeix la necessitat de proveir definitivament el lloc de treball de cap de 

servei Jurídic Administratiu, adscrit a l’àrea de Participació i Serveis a les Persones, 

pel procediment de lliure designació, entre personal funcionari de carrera amb plaça 

de Tècnic/a d’Administració General, grup A1, d'acord amb la Relació de Llocs de 

Treball aprovada en la sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 4 de gener de 

2012. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, 

acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal fix 

o funcionari de carrera de l'Ajuntament, mitjançant el procediment de lliure designació 

o concurs de mèrits, d’acord amb el que disposi la Relació de Llocs de Treball, amb el 

què es dóna la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta 

convocatòria en una fitxa específica que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés de provisió. 

 

Atès que, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball, la provisió d’aquest lloc de 

treball es realitza mitjançant el procediment de lliure designació, en el què es 

nomena, entre les persones admeses, aquella que es considera que reuneix els 

requisits més adients pel lloc de treball a cobrir, d’acord a l’establert en les base 

generals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

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.  

 

La Regidora delegada 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.- Aprovar la fitxa de convocatòria annexa que regularà, juntament amb les 

bases generals ja aprovades, la provisió definitiva del lloc de treball de cap de servei 

Jurídic Administratiu, adscrit a l’àrea de Participació i Serveis a les Persones, pel 

procediment de lliure designació. 
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Segon.- Convocar el procés de provisió referit en el punt anterior. 

 

Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de participació de 10 dies 

naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aprovació de l’acord de 

convocatòria en el portal corporatiu. 

 

Quart.- Publicar aquesta proposta i el seu annex al portal corporatiu, i exposar-la al 

tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

8 APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER A 

LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI/ÀRIA D’ÀREA, 

MITJANÇANT LLIURE DESIGNACIÓ. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Atès que existeix la necessitat de proveir un lloc de treball de secretari/ària d’Àrea, 

adscrit a l’àrea de Participació i Serveis a les Persones, pel procediment de lliure 

designació, entre personal funcionari de carrera i laboral fix de l’Ajuntament de 

Mataró dels grups C1 i C2, d'acord amb la Relació de Llocs de Treball aprovada en la 

sessió extraordinària del Ple celebrada el dia 4 de gener de 2012. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, 

acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal fix 

o funcionari de carrera de l'Ajuntament, mitjançant el procediment de lliure designació 

o concurs de mèrits, d’acord amb el que disposi la Relació de Llocs de Treball, amb el 

què es dóna la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta 
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convocatòria en una fitxa específica que, juntament amb les bases generals, regulin 

l’esmentat procés de provisió. 

 

Atès que, d’acord amb la Relació de Llocs de Treball, la provisió d’aquest lloc de 

treball es realitza mitjançant el procediment de lliure designació, en el què es 

nomena, entre les persones admeses, aquella que es considera que reuneix els 

requisits més adients pel lloc de treball a cobrir, d’acord a l’establert en les base 

generals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

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.  

 

La Regidora delegada 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.- Aprovar la fitxa de convocatòria annexa que regularà, juntament amb les 

bases generals ja aprovades, la provisió del lloc de treball de secretari/ària d’Àrea, 

adscrit a l’àrea de Participació i Serveis a les Persones, pel procediment de lliure 

designació. 
 

Segon.- Convocar el procés de provisió referit en el punt anterior. 
 

Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds de participació de 10 dies 

naturals, a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aprovació de l’acord de 

convocatòria en el portal corporatiu. 
 

Quart.- Publicar aquesta proposta i el seu annex al portal corporatiu, i exposar-la al 

tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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9 RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUD DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI 

CONCURRENT AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER CLM. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“La Sra. C.L.M, funcionària interina de l’Ajuntament de Mataró, amb la plaça 

d’assistent social i ocupant el lloc de treball de Treballadora Social, adscrita a la 

Secció agència d’atenció a les persones amb dependència, del Servei de Benestar 

Social, ha presentat escrit de sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (núm. de 

registre 0812130008-1-2012-006483-1) en el què demana compatibilitzar les funcions 

que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària de caràcter 

professional consistent en el següent: per una banda, en la realització de peritatges 

judicials socials i testimoni especialista en afers civils (procediments relatius a 

divorcis, protecció de menors, incapacitats, tuteles) i afers penals (violència familiar, 

etc), actuant davant de jutjats de 1ª instància i instrucció, de menors, instituts de 

medicina legal, institut anatòmic forense, jutjats violència sobre la dona, etc, en els 

partits judicials de Barcelona i rodalies, excepte Mataró. Segons consta a la 

declaració de segona activitat, la retribució a percebre seria de 150 € per peritatge, 

desconeixent-se el nombre de peritatges a l’any i respecte la jornada i horari, seria les 

tardes de dimecres, dijous i divendres, de 17 a 20 h.  

 

Per altra banda, interessa també la compatibilitat de les funcions que exerceix en 

aquesta Corporació amb una activitat privada secundària de caràcter professional 

consistent en la realització d’informes pericials de part, per encàrrec de bufets 

d’advocats en les mateixes matèries i àmbits esmentats anteriorment, excepte 

Mataró. Segons consta a la declaració de segona activitat, la retribució a percebre 

seria de 5000 € a l’any i respecte la jornada i horari, seria les tardes de dimecres, 

dijous i divendres, sense especificar l’horari. 

 

Amb caràcter previ a resoldre la present sol·licitud de reconeixement de 

compatibilitat, s’ha sol·licitat informe a la Cap de Secció agència d’atenció a les 

persones amb dependència, del Servei de Benestar Social, Servei i Secció on està 

adscrita la Sra. Lara, en relació a la concreció de determinats extrems que podrien 
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tenir incidència en la segona activitat de la qual es sol·licita compatibilitzar. Obra a 

l’expedient la sol·licitud d’informe, el qual es dóna per reproduït.   

 

Vist l’informe emès per la Cap de Secció agència d’atenció a les persones amb 

dependència, del Servei de Benestar Social, que també consta a l’expedient.  

 

Considerant que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’Incompatibilitats del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 

21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, d’incompatibilitats del 

personal al servei de l’Administració de la Generalitat i al Decret 214/1990, de 30 de 

juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. 

 

Considerant que l'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 

del personal al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier 

caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 

aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión 

o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto 

cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.” 

 

Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en l’àmbit 

d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les corporacions 

locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa jurídica de la relació 

de treball. 

 

Considerant que l'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 

del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici 

d'activitats professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració 

Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar 

la jornada de treball i l'horari dels interessats. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 

214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les 

entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o 

privada requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia. Així mateix, 

ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat quedarà 
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automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o, com 

especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions del lloc de 

treball. 

 

L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a 

que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 

pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. Així 

també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

 

Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l’art. 11 de 

la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o mitjançant substitució, 

activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per compte propi o 

sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es relacionin directament 

amb les que desenvolupi el departament, organisme o entitat on estigués destinat. 

S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un dret 

legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats. 

 

De conformitat amb l’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, es prohibeix al 

personal comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats 

privades, incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la 

dependència o al servei d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui 

intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc 

públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals 

prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc 

públic. 

 

L'article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de 

l'exercici de la funció pública amb l'activitat privada si les dues activitats, la funció 

pública i la privada, no superen la jornada ordinària incrementada en un 50%. 

 

L'art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és possible 

el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 

professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser 

sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en 



 20 

què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament 

amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan 

l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 

presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la 

realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu 

compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes 

en què intervingui o hagi intervingut en els dos darrers anys o en les que hagi 

d’intervenir per raó del lloc públic. 

 

Respecte aquest extrem, l’informe de la Cap de Secció agència d’atenció a les 

persones amb dependència, del Servei de Benestar Social, de data 29 de març de 

2012, senyala el següent: dins del desenvolupament de les seves funcions està 

l’elaboració d’informes vinculats en processos judicials. Aquests poden estar vinculats 

a processos d’incapacitació que poden instar des del servei o bé col·laborar a 

instància del Fiscal i/o Jutge en processos ja iniciats. Que la Sra. Lara forma part de 

la Unitat d’acollida i atenció a les urgències, per tant està dins de les seves funcions 

la comunicació de situacions de risc i/o maltractament al Jutjat de guàrdia. També 

assisteix com a testimoni en aquells processos judicials en els quals el jutge ho 

consideri necessari. Així mateix, informa que en relació al fet sobre si el 

desenvolupament de les tasques que té encomanades es poden relacionar 

directament amb la segona activitat –extrem del qual també es va sol·licitar 

informació- és cert que hi estan vinculades, tot i així no hi ha interrelació entre 

ambdues, doncs la competència de les seves funcions com a treballadora social de 

l’Ajuntament es limita a ciutadans empadronats a Mataró.  

 

L'article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de compatibilitat 

no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat. 
 

L’horari que realitza la interessada en el seu lloc de treball principal és dilluns i 

dimarts de 12’15 h a les 19 h. i dimecres, dijous i divendres de 7’45 h. a 15 h. En el 

supòsit de la segona activitat consistent en la realització de peritatges judicials, cal 

considerar que la interessada podria ser citada a comparèixer davant dels jutjats i 

tribunals en els quals hagués realitzat, en el seu cas, peritatges judicials i això podria 

afectar la jornada de treball i l’horari que té la interessada en aquest Ajuntament (com 

es veu, la major part de la setmana té horari de matí).  
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Atesos els articles 52 i 53 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP) referents als 

deures dels empleats públics i principis ètics aplicables en l’actuació dels mateixos. 

 

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient. 

 

Vist que, de la documentació obrant a l’expedient de referència i un cop analitzada la 

normativa aplicable en matèria d’incompatibilitats del personal al servei de les 

corporacions locals, i en especial els arts. 1.3, 11 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de 

desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques i 

arts. 330 i 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, reglament del personal al servei 

de les entitats locals, es conclou que el desenvolupament de l’activitat privada que 

interessa la Sra. C.L.M., tant respecte a la realització de peritatges judicials com de 

part, es relaciona directament amb les funcions que exerceix en el seu lloc de treball 

principal en aquest Ajuntament. Així mateix, el desenvolupament de la segona 

activitat podria afectar l’horari i la jornada de treball de la interessada en la seva 

activitat principal com a assistent social de l’Ajuntament de Mataró, especialment, pel 

que respecte els peritatges judicials.  

 

Per tot això, s’informa desfavorablement la sol·licitud de compatibilitat interessada per 

la funcionària C.L.M., ja que en cas contrari no es podria garantir que l’exercici de 

l’activitat privada interessada no alteraria les funciones públiques i els interessos 

generals del lloc de treball principal que la funcionària desenvolupa a l’Ajuntament de 

Mataró, considerant que l’exercici d’aquella segona activitat privada podria impedir o 

menyscabar l’estricte compliment dels deures de la funcionària o comprometre la 

seva imparcialitat o independència. I això ja no només es circumscriu en excloure el 

partit judicial de Mataró a l’hora de rebre l’encàrrec de realitzar un peritatge –sigui 

judicial o sigui de part-, doncs tal condicionant no comporta a que l’Administració 

pugui constatar que restaria salvaguardat l’interès públic i precisament per concórrer 

la circumstància d’existir, en aquest cas, una relació directa entre les funcions del lloc 

de treball principal i la que s’interessa compatibilitzar. De tal forma que concorrent 

aquests pressupòsits fàctics, cal desestimar la sol·licitud de compatibilitat.  

 

En aquest sentit, és precís esmentar el que al respecte ha destacat la jurisprudència 

constitucional:  

“Las incompatibilidades de los funcionarios públicos tienden a garantizar su 
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objetividad de actuación, en evitación de relaciones de dependencia 

perturbadoras, así como su eficacia, procurando la màxima dedicación a las 

funciones propias de su empleo o cargo, características aquélla y ésta 

predicables constitucionalmente de la actividad de las Administraciones 

públicas y, por tanto, exigible también de sus servidores (art. 103 CE)” (STC 

73/1997, Ple, 11 d’abril de 1997; Ponent: Enrique Ruiz Vadillo). 

 

Atès que l'art. 333 a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple 

de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. D’acord amb la moció 

d’Alcaldia aprovada pel Ple Municipal en sessió extraordinària celebrada el 14 de 

juliol de 2011, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència sobre declaracions 

de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la 

Corporació.  

 

Per tot allò exposat, la Regidora-Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, en 

exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 4282/2011, de 14 de 

juny, PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- Denegar la sol·licitud de compatibilitat de segona activitat amb l’exercici 

concurrent del seu lloc de treball principal presentada per la senyora C.L.M. (núm. de 

registre 0812130008-1-2012-006483-1), pels motius exposats en el cos d’aquest 

escrit.  

 

Segon.-  Notificar el present acord a la persona interessada.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

10 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 521/2012, DICTADA PEL 

TSJC EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ 235/2011, INTERPOSAT PER JCG. 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 
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Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“El Sr. J.C.G., funcionari de carrera, agent de policia local de l’Ajuntament de Mataró, 

va presentar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu 

de Barcelona contra el Decret 6622/2009, de 31 de juliol de 2009, d’aquest 

Ajuntament que desestimava el recurs de reposició interposat contra el Decret 

4861/2009, de 8 de juny de 2009, pel qual es va imposar al Sr. Corujo la sanció de 

suspensió de funcions, amb pèrdua de les retribucions i retirada temporal de l’arma 

reglamentària, per un termini d’un any i un dia, per haver comès, en qualitat d’autor, 

una infracció recollida a l’article 48 e) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies 

Locals de Catalunya, referida a “qualsevol conducta o actuació constitutiva de delicte 

dolós”.  

 

L’esmentat recurs es va tramitar en el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 493/2009.  

 

Vist que en data 31 de març de 2011, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de 

Barcelona va dictar Sentència núm. 117/11 per la qual va resoldre desestimar el 

recurs presentat pel Sr. J.C.G. contra l’Ajuntament de Mataró, sense fer 

pronunciament sobre les costes processals.  

 

Vist que contra l’esmentada Sentència, el Sr. J.C.G. va interposar recurs d’apel·lació 

davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 

Administrativa, presentant aquest Ajuntament el corresponent escrit d’oposició al 

recurs d’apel·lació.  

 

Vist que en data 3 de maig de 2012, la Secció quarta de la Sala Contenciosa 

Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat Sentència 

núm. 521/2012, per la qual desestima el recurs d’apel·lació interposat pel Sr. J.C.G. 

contra la Sentència de data 31 de març de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 8 de Barcelona, confirmant l’esmentada Sentència en totes les 

seves parts, per ser adequada a Dret, i amb expressa imposició a la part apel·lant de 

les costes processals d’aquesta alçada, establint-se fins a un màxim total de 2.000 

euros.  

Vist que contra la Sentència núm. 521/2012, de 3 de maig de 2012, no hi cap 
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interposar recurs de cassació ordinari.  

  

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 4282/2011, de 

14 de juny, la Regidora-Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen 

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

del següent ACORD: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 521/2012, de 3 de maig 

de 2012,   dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa 

Administrativa, Secció quarta, que desestima el recurs d’apel·lació interposat pel Sr. 

J.C.G. contra la Sentència de data 31 de març de 2011, dictada pel Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 8 de Barcelona en el recurs 493/2009, confirmant l’esmentada 

Sentència en totes les seves parts, per ser adequada a Dret, i amb expressa 

imposició a la part apel·lant de les costes processals d’aquesta alçada, establint-se 

fins a un màxim total de 2.000 euros.  

 

Segon.- Elaborar i presentar davant l’òrgan jurisdiccional competent la taxació de 

costes causades en la segona instància.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

11 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA NÚM. 142/2012, DICTADA PEL 

JUTJAT CONTENCIÓS  ADMINISTRATIU  NÚMERO 13 EN EL RECURS 590/2010, 

INTERPOSAT PER EMV 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 
“El Sr. E.M.V., funcionari en pràctiques de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró 

fins el 31 de maig de 2010, data en la que fou cessat per no haver superat el període 
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de sis mesos de pràctiques, va presentar recurs contenciós administratiu davant el 

Jutjat contenciós administratiu de Barcelona contra el Decret 8001/2010, de 4 

d’octubre, desestimatori del recurs de reposició interposat contra la resolució de 23 de 

juliol de 2010 sobre la sol·licitud de l’interessat d’abonament de la quantitat de 612,11 

euros corresponent al complement de flexibilitat. Aquesta quantitat li fou descomptada 

de la liquidació de la nòmina del mes de maig i corresponia a jornades de flexibilitat 

de l’any 2010 que li van ser abonades de forma avançada però que no varen ser 

realitzades.  

 

L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de 

Barcelona per procediment abreujat núm. 590/2010, assenyalant-se la data de judici 

el dia 17 d’abril de 2012.  

 

Vist que en data 11 de maig de 2012, el Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de 

Barcelona ha dictat Sentència núm. 142/12 per la qual resol desestimar el recurs 

presentat pel Sr. E.M.V. contra l’Ajuntament de Mataró, per ser ajustat a Dret l’acte 

administratiu objecte del recurs.  

 

Vist que la Sentència núm. 142/2012, d’11 de maig, és ferma, ja que no hi cap 

interposar recurs d’apel·lació.   

  

D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 4282/2011, de 

14 de juny, la Regidora-Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen 

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

del següent ACORD: 

 

Únic.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 142/2012, d’11 de maig de 

2012, dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 590/10 (procediment 

abreujat), seguit davant el Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, per 

la qual resol desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel Sr. E.M.V. 

contra aquest Ajuntament i, per tant, es declara conforme a dret la resolució municipal 

impugnada.” 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 
 

SECRETARIA GENERAL 

 

12 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTENCIA NÚMERO 283/2012, 

DE 6 DE MARÇ DE2012,DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE 

CATALUNYA (SECCIÓ 4ª) EN EL ROTLLE NÚMERO 261/2010, QUE DESESTIMA 

EL RECURS D’APEL·LACIÓ INTERPOSAT CONTRA LA SENTENCIA NÚMERO 

111/10 DE DATA 29 DE MARÇ DE 2010, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NUMERO 6 DE BARCELONA EN EL RECURS ORDINARI 

NÚMERO 60/2009-E, QUE VA DESESTIMAR LA DEMANDA INTERPOSADA 

CONTRA LA DENEGACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’INDEMNITZACIÓ PER 

CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“En data 30 de maig de 2012, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia ferma número 283/2012, de 6 de març de 2012, 

dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 4ª), en el Rotlle 

número 261/2010, que desestima el Recurs d’Apel·lació interposat per la senyora 

D.C.A., contra la Sentencia número 111/10 del Jutjat Contenciós Administratiu 

número 6 de Barcelona que va desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública de la mare de la demandant.  

 

La quantia de la indemnització reclamada era per un import de 166.362,47 euros. 

 

La demanda va ser interposada per la senyora D.C.A. contra el decret 9526/2008 de 

20 de novembre de la Consellera Delegada de Serveis Centrals, que va desestimar la 

reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial presentada per la seva 

difunta mare, senyora M.A.A., per caiguda a la via pública el dia 21 de febrer de 2003.  
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El Jutjat Contenciós Administratiu numero 6 de Barcelona va dictar la sentència 

número 111/10 de data 29 de març de 2010, dictada en el Recurs Ordinari número 

60/2009-E, que va desestimar el recurs interposat contra el decret 9526/2008 de 20 

de novembre. 

 

La part demandant, senyora D.C., va interposar Recurs d’Apel·lació contra aquesta 

sentència. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la sentència 

número 283/2012, de 6 de març de 2012 que desestima el Recurs d’Apel·lació 

confirmant la sentència d’instància i imposant les costes al recurrent per un import de 

tres mil euros. 

 

La sentència argumenta el següent: 

 

"Resulta verdaderamente inexplicable el accidente producido, cuando es difícil 

que en dicho lugar se pueda producir dicha caída, como fue la de la parte 

demandante, pues no consta que nadie se quejase, denunciase tales hechos 

ni tampoco cayese con anterioridad, ni siquiera los testigos se pronunciaron 

sobre este aspecto. Quizá la falta de atención o confianza produjo la caída en 

las lamentables consecuencias que se derivan del expediente administrativo. 

 

A dicha conclusión se llega después  de valorar los hechos anteriormente 

descritos y más aun al tener en cuenta el estado de las maderas donde se 

produjo el hecho dañoso, así como las circunstancias objetivas que 

concurrieron aquel día. A ello debe añadirse que había otro paso alternativo 

que  utilizó uno de los testigos. 

No todo accidente ocurrido en la vía pública es responsabilidad de la 

Administración Pública competente, salvo que se acredite la existencia de 

nexo causal que permita justificar la responsabilidad administrativa. Por todo 

ello es procedente la desestimación de la pretensión de la demanda,….” 

 

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011 la regidora delegada 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-se per assabentada de la Sentencia número 283/2012, de 6 de març 

de 2012, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció 4ª) en el 

Rotlle número 261/2010, que desestima el Recurs d’Apel·lació interposat per la 

senyora D.C.A., contra la Sentencia número 111/10 de data 29 de març de 2010, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu numero 6 de Barcelona en el Recurs 

Ordinari número 60/2009-E, que va desestimar la demanda interposada contra el 

decret 9526/2008, de 20 de novembre, que va denegar la indemnització per un import 

de 166.362,47 euros per caiguda a la via pública (Expedient: AGC 08/03). 

 

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

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

13 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 169/12, 

DE 13 DE JUNY, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 3 DE BARCELONA QUE DESESTIMA EL PROCEDIMENT ABREUJAT 

NÚMERO 613/2010-F, INTERPOSAT PER ALLIANZ CIA SEGUROS Y 

REASEGUROS SA, CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ 

ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER 

COLPEJAT UN CONTENIDOR DESFRENAT EL VEHICLE MATRÍCULA 6272-GJB 

EL DIA 7 DE GENER DE 2010. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

“En data 22 de juny de 2012, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 169/12, de 13 de juny de 2012, dictada 

en el Procediment Abreujat número 613/2010-F, interposat per ALLIANZ CIA. 
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SEGUROS Y REASEGUROS SA, contra el decret numero 2049/2011, de 17 de 

març, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que resol desestimar la 

reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver colpejat un 

contenidor desfrenat el vehicle matrícula 6272-GJB el dia 7 de gener 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 876,32 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada, entre altres, amb 

el següent argument: 

 

“Reclama la entidad aseguradora la cantidad de 876,32 euros como 

consecuencia de los daños producidos en el vehiculo con matrícula 

6772GJB, asegurado por la misma en la fecha del accidente. Se 

refiere por aquélla que los daños en el vehiculo se producen cuando 

es impactado voluntariamente por un contenedor de basura al no 

estar éste suficientemente sujeto o inmovilizado, lo que provocó su 

desplazamiento como consecuencia del viento. 

Pues bien, cabe afirmar que si bien es cierto que existe acreditación 

de la propia existencia de los daños producidos (facturas) también lo 

es que no existe prueba alguna que acredite que los hechos 

ocurrieron de la forma que narra la recurrente pues ni consta 

intervención alguna por parte de la guardia urbana en el lugar, fecha y 

hora facilitada, ni se aporta testigo presencial de los hechos descritos 

(el único testigo que ha depuesto en el acto de la vista es el titular del 

vehiculo afectado, persona interesada por razones obvias en el 

resultado del presente recurso y cuya declaración ha sido casi inviable 

por entender éste con dificultad el idioma en el que se le preguntaba). 

No existe, en consecuencia, dato alguno que configure la relación de 

causalidad en la forma pretendida por lo que, al no haberse 

acreditado que los daños materiales por los que se reclama fueron 

causados por un contenedor, de la realidad de los hechos por los que 

se reclama, no cabe predicar la responsabilidad patrimonial de la 

Administración basada en un supuesto funcionamiento irregular de los 

servicios públicos.” 
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En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011 la regidora delegada 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 169/12, de 13 de juny, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona en el Procediment 

Abreujat número 613/2010-F, interposat per ALLIANZ CIA SEGUROS Y 

REASEGUROS SA, contra el decret numero 2049/2011, de 17 de març, de la 

Consellera Delegada de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació 

administrativa de responsabilitat patrimonial per haver colpejat un contenidor 

desfrenat el vehicle matrícula 6272-GJB el dia 7 de gener de 2010 (Expedient: W 

21/10). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

14 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 169, DE 7 

DE JUNY DE 2012, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚMERO 13 DE BARCELONA QUE DESESTIMA EL PROCEDIMENT ABREUJAT 

NÚMERO 612/2010, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA 

RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 

CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA PER CAUSA D’UNA TAPA DE REGISTRE DE LA 

COMPANYIA TELEFÒNICA. 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 
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“En data 13 de juny de 2012, el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 169, de 7 de juny de 2012, dictada en el 

Procediment Abreujat número 612/2010, interposat per la senyora M.L.G., contra el 

decret numero 7433/2010, de 17 de setembre, de la Consellera Delegada de Serveis 

Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per caiguda a la via pública per causa d’una tapa de registre de la 

companyia Telefònica. 

 

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

indemnització per danys i perjudicis per un import de 2.500 euros. La sentència del 

Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada, entre altres, amb 

el següent argument: 

 

“En supuestos como el presente, es carga de la actora probar los 

hechos en los que se fundamenta la reclamación; y en el supuesto de 

autos esa carga no se ha cumplido. Existiendo, además, 

circunstancias añadidas que, por su singularidad, hacen que el relato 

fáctico de la demanda no sea fiable. Empezando por la mención de 

testigos y acompañantes (ver la pericial que nos ha sido aportada) 

que no aparecen citados en la reclamación deducida en vía 

administrativa, lo que no deja de ser extraño. 

 

En este contexto, bien podríamos añadir que, pese a las escuetas 

afirmaciones del perito de la actora, de las fotografías que nos han 

sido aportadas no se desprende otra cosa que la existencia de una 

tapa de registro de material similar al de la acera. Más resbaladizo, 

como es natural, si ha llovido; pero perfectamente sorteable 

poniéndole, al deambular, la debida diligencia o cuidado..” 

 

En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny 

de 2011 la regidora delegada 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-se per assabentada de la Sentència número 169, de 7 de juny de 

2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona en el 

Procediment Abreujat número 612/2010, interposat per la senyora M.L.G., contra el 

decret numero 7433/2010, de 17 de setembre, de la Consellera Delegada de Serveis 

Centrals, que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat 

patrimonial per caiguda a la via pública per causa d’una tapa de registre de la 

companyia Telefònica (Expedient: W 27/10). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 13 

de Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

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

 

15 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA, LA QUAL ESTIMA EL RECURS 

ORDINARI NÚM. 401/2011-4, INTERPOSAT PER GOMSERRA, SL, CONTRA EL 

DECRET MUNICIPAL DE DENEGACIÓ DE LA LLICÈNCIA PER A EXERCIR 

L’ACTIVITAT DE SALÓ DE BANQUETS A LA MASIA DE CA L’IBORRA – VEÏNAT 

DE VALLDEIX. 

 

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

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

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, el 31 de maig de 2012, ha 

dictat sentència en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu interposat 

contra el decret municipal de denegació a Gomserra, SL de la llicència per a exercir 



 33 

l’activitat de saló de banquets a la Masia de Ca l’Iborra – Veïnat de Valldeix. 

 

El decret municipal objecte del present recurs denegava la llicència perquè, per tal de 

poder concedir-la, calia que es trobés en vigor el Pla Especial del Catàleg de Masies i 

Cases rurals en el sòl no urbanitzable, requisit que no s’havia complert, en la mesura 

que aquest pla només havia estat aprovat inicialment. 

 

La sentència d’aquest recurs manifesta que resulta acreditat que l’activitat de 

restauració projectada s’emplaça en una parcel·la urbanísticament classificada com sòl 

no urbanitzable i qualificada com zona de conservació de l’hàbitat rural, tipus 2, clau 

4e2, àmbit espai de protecció (ep) pel planejament urbanístic general aplicable a la zona 

(Pla general d’ordenació de Mataró), essent compatible l’ús de restauració. 

 

L’òrgan jurisdiccional manifesta que el decret municipal de desestimació de la 

llicència desconeix que, en absència de la prèvia catalogació de les masies i cases 

rurals en sòl no urbanitzable, l’ordenament jurídic urbanístic aplicable no exclou en tot 

cas la possibilitat d’autoritzar obres de reconstrucció o rehabilitació i usos compatibles 

en aquestes edificacions ja preexistents, sinó que són expressament permeses per la 

disposició transitòria 12a del TRLUC 1/2005, precepte relatiu a l’autorització de la 

rehabilitació o la reconstrucció de masies i cases rurals en absència de catàleg, i 

ampliació d'edificacions i activitats en sòl no urbanitzable. Aquest article manifesta 

que, als efectes del que estableixen els articles 47.3 i 50.2, mentre el planejament 

general o un pla especial d'iniciativa pública no contingui la catalogació de les masies 

i les cases rurals del terme municipal, per a regular llur reconstrucció o rehabilitació, 

aquestes actuacions poden ésser autoritzades per mitjà del procediment que 

estableix l'article 48. La documentació, en aquest cas, ha d'incloure una justificació 

específica de les raons arquitectòniques, històriques, paisatgístiques o socials que 

determinen la preservació i la recuperació de l'edificació. 

 

En absència de l’esmentat catàleg, es podien autoritzar obres de reconstrucció o 

rehabilitació amb vistes al destí de la citada edificació a l’ús de restauració (article 47.3 

TRLUC 1/2005), mitjançant el procediment establert per a l’aprovació d’actuacions 

específiques d’interès públic en sòl no urbanitzable (articles 48 TRLUC 1/2005 i 57 

RELUC 305/2006). 
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La sentència declara la nul·litat del decret de denegació de la llicència, així com del 

decret de desestimació del recurs de reposició interposat contra aquest i retrotrau les 

actuacions, de manera que, una vegada subsanades les eventuals mancances de la 

sol·licitud de la llicència (article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 

jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú) i, havent 

sol·licitat l’informe de protecció del patrimoni, es continuï la tramitació del procediment 

administratiu fins la seva resolució, d’acord amb la DT 12a, articles 47.3 i 48 del 

TRLUC 1/2005 i 57 RELUC 305/2006, sense que pugui obstar al seu atorgament la 

inexistent aprovació definitiva del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals en 

sòl no urbanitzable de Mataró. 

 

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 compliment al contingut de la sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 1 de Barcelona, de 31 de maig de 2012, la qual estima el recurs 

ordinari núm. 401/2011-4, interposat per GOMSERRA, SL contra el decret municipal 

10306/2010, de 23 de desembre, en virtut del qual es denega a la part actora la llicència 

per a exercir l’activitat de saló de banquets a la Masia de Ca l’Iborra – Veïnat de 

Valldeix, així com contra el decret 3199/2011, de 5 de maig, en virtut del qual es 

desestima el recurs de reposició interposat contra el decret 10306/2010. 

 

Segon.- Ordenar al Servei de Llicències i Disciplina d’Obres i d’Activitats l’execució de la 

sentència de referència. 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

16 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, LA QUAL 

DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 420/2010 M1 INTERPOSAT CONTRA 
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EL DECRET DE DESESTIMACIÓ DEL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ 

PRESENTAT CONTRA EL DECRET DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA PER A 

EXERCIR L'ACTIVITAT DE SALA DE FESTES AMB ESPECTACLES I ANNEX, A 

LA VIA SÈRGIA, 27. 

 

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

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

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en data 7 de juny de 2012, ha 

dictat sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu 

interposat pels senyors J.G.C., F.M.A. i M.M.H. i la senyora A.M.B., contra el decret de 

desestimació del recurs extraordinari de revisió contra el decret de concessió a José 

María Colomer Ribot, SL. de la llicència per a exercir l’activitat de sala de festes amb 

espectacles i annex, a la Via Sèrgia, 27. 

 

L’òrgan jurisdiccional manifesta que, d’acord amb l’article 118.1 de la Llei 30/1992, de 26 

de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 

administratiu comú, el recurs administratiu extraordinari de revisió es pot interposar 

contra els actes ferms en via administrativa quan, en dictar-los, s’hagi incorregut en un 

error de fet que resulti dels mateixos documents incorporats a l’expedient. Aquest error 

ha de versar sobre un fet, cosa o succés, és a dir, una realitat independent de tota 

opinió, criteri particular o qualificació, havent de ser evident, indiscutible i manifest. Això 

implica que s’ha d’excloure de l’àmbit d’aquest recurs tot allò referit a qüestions 

jurídiques, apreciació de la transcendència o abast dels fets indubtables, valoració de 

les proves o interpretació de disposicions normatives. 

 

Es tracta, doncs, d’un recurs excepcional adreçat contra errors de fet que constitueixin 

simples equivocacions elementals (noms, dates, operacions aritmètiques o transcripció 

de documents) que siguin apreciades tenint presents exclusivament les dades de 

l’expedient administratiu que siguin paleses i clares, sense necessitat d’acudir a 

interpretacions. 

Atès que les al·legacions de les persones demandants no s’ajusten a aquests requisits, 

l’òrgan jurisdiccional resol desestimar el recurs contenciós administratiu. 

 

Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
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administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local 

per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents 

ACORDS: 

 

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

núm. 17 de Barcelona, de 7 de juny de 2012, la qual desestima el recurs contenciós 

administratiu interposat pels senyors J.G.C., F.M.A. i M.M.H. i la senyora A.M.B., contra 

el decret de desestimació del recurs extraordinari de revisió contra el decret de 

concessió a José María Colomer Ribot, SL de la llicència per a exercir l’activitat de sala 

de festes amb espectacles i annex, a la Via Sèrgia, 27. 

 

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

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

17 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL 

RECURS ORDINARI NÚM. 269/2010-M1, INTERPOSAT CONTRA DENEGACIÓ 

LLICÈNCIA DE LEGALITZACIÓ I ORDRE D’ENDERROC DEL SAFAREIG 

RECONSTRUÏT EN PATI D’ILLA, AL TERRAT DEL PRIMER PIS, AL  C. JAUME I, 

42. 

 

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

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

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, ha dictat Sentència el 7 de 

juny de 2012, que desestima el recurs ordinari núm. 269/2010-M1, interposat per F.S.D., 

en relació a la finca del C. JAUME I, 42, contra: 

 

- La denegació de la llicència de legalització de les obres de rehabilitació de safareig 
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en planta primera, resolta per decret del conseller delegat d'Habitatge de 4 de març 

de 2010. 

- La desestimació del recurs de reposició contra l’ordre d’enderroc del cobert 

reconstruït en pati d’illa, al terrat del primer pis, acordada per la Junta de Govern 

Local de 20 de setembre de 2010. 

 

La Sentència favorable als interessos municipals desestima el recurs per haver quedat 

demostrat que el cobert en volum disconforme es va enderrocar i tornar a construir, per 

la qual cosa les obres s’excedeixen de les permeses de consolidació i rehabilitació, i 

infringeixen les condicions bàsiques del nou planejament, en estar fora del volum 

autoritzable, per la qual cosa no es poden emparar a l’article 102.4 del Decret Legislatiu 

1/2005, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, que regula les obres 

autoritzables en volums disconformes. 

 

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: 

 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 

núm. 17 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 269/2010-M1, interposat 

per F.S.D., contra la denegació de la llicència de legalització i l’ordre d’enderroc del 

safareig reconstruït en pati d’illa, al terrat del primer pis, a la finca del C. JAUME I, 42.  

 

Segon.- Comunicar-ho al Jutjat als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

18 ORDRE D’ENDERROC DE VOLUM PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN 

ASCENSOR, EN PATI D’ILLA PLANTA PRIMERA, AL CAMÍ RAL, 225. 

 

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

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“Per provisió de 24 d’abril de 2012 ha estat incoat a P.V.G., expedient de protecció de 

la legalitat urbanística, per l’execució d’obres sense llicència i il·legalitzables al Camí 

Ral, 225, consistents en la construcció d’un cobert en el terrat de la planta primera, i li 

ha estat concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri 

convenient. 

 

La persona interessada ha al·legat que la totalitat de la parcel·la està edificada en 

planta baixa fa més de 70 anys, no té pati d’illa, per la qual cosa no li és d’aplicació la 

profunditat màxima de 16 m. de la normativa del Pla urbanístic de 1996. No s’ha 

ampliat la profunditat, únicament s’ha aixecat un mur vertical al límit ja edificat. Han 

fet un mur nou adjuntat en la mateixa vertical del ja existent, a causa dels danys 

soferts per la construcció d’un edifici confrontant (que acredita amb peritatges i 

documentació del jutjat), i han augmentat 90 cm. l’alçada per evitar l’entrada d’un 

cactus del veí i preservar la seva intimitat. La seva terrassa està delimitada amb mur, 

des de la construcció de la casa del ptge. Garcia Oliver. Considera no incompleix la 

profunditat edificable, la finca està intacta des de que la van comprar. Sol·licita 

l’anul·lació del procediment i subsidiàriament sol·licitar la llicència corresponent que 

han omès per reparació dels danys de la finca. 

  

El servei tècnic municipal, el 20 d’abril de 2012, informa que les obres de construcció 

de cobert en pati d’illa, a nivell de planta primera, més enllà de la profunditat 

edificable, infringeix el Pla general d’ordenació, que classifica la finca en zona 

d’eixample antic, clau 1b, amb ocupació parcial del pati d’illa (%) en planta baixa, i 

una fondària edificable màxima de 16 m.  

 

A la vista de les al·legacions, el servei tècnic municipal ha efectuat visita a l’interior de 

la finca. El 7 de juny de 2012 informa que hi ha un cobert construït al terrat del primer 

pis a la façana posterior, amb més de 6 anys d’antiguitat i per tant prescrita la 

infracció, doncs ja s’observa en les fotografies aèries municipals de l’any 2005, però 

n’hi ha un altre de recent construcció destinat a la instal·lació d’un ascensor, al primer 

pis i fora de la fondària edificable. 

 

Respecte a les al·legacions formulades per l’interessat resulta que: 
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a) El pati d’illa, segons la definició de l’article 79 de les Normes urbanístiques del Pla 

general, és l’espai delimitat entre les diferents fondàries edificables i, en el seu 

cas, entre aquestes i els fronts que no tenen la condició de front principal de 

l’edificació. Per tant el pati d’illa existeix amb independència que estigui o no 

edificat, i qualsevol nova construcció o instal·lació ha de complir la normativa 

establerta en cada cas.   

b) La fondària edificable, segons la definició de l’article 78 de les Normes 

urbanístiques del Pla general, és la dimensió normal a l’alineació de l’edifici que 

limita l’edificació per la part posterior i defineix l’alineació posterior de l’edificació i 

que en general coincideix amb l’alineació interior del pati d’illa.  

c) Ha estat comprovada la construcció d’un nou cobert per la instal·lació d’un 

ascensor, fora de la profunditat màxima edificable en primer pis, per estar més 

enllà dels 16 m. màxims fixat pel Pla general. 

d) Fora del volum edificable d’una finca únicament està permesa la instal·lació 

d’ascensor en edificis plurifamiliars que tinguin l’obligació de disposar-ne segons 

les previsions de la Llei 24/1991, de l’Habitatge. La finca de l’interessat és un 

edifici unifamiliar, per tant no és pot acollir a aquesta excepció. 

e) Els elements tècnics de les instal·lacions, com són els cossos d’escala d’accés al 

terrat, cambra de màquines dels ascensors, etc, han d’estar situats dins el volum 

màxim de l’edifici. Per sobre del volum màxim, els elements tècnics han de 

quedar inclosos en un volum teòric determinat seguint els mateixos criteris que el 

volum màxim de l’edifici però amb un pendent de coberta de 45% i separats 3 

metres del pla de façana, per disposició de l’article 105 de les Normes 

urbanístiques del Pla general. 

f) Les tanques de separació entre veïns també tenen unes limitacions, a nivell de 

plantes pis l’alçada màxima reguladora és d’1,80 m i poden ser opaques, amb 

alguna restricció als punts visibles des del carrer, conforme disposa l’article 95.3 

de les Normes urbanístiques del Pla general. 

En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini 

concedit o amb llicència denegada, l’ajuntament ha d’acordar el seu enderrocament  

o retirada a càrrec de la persona interessada. 

 

Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes 

ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o 
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l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes 

coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000 

euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables 

per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus, 

del que dependrà l’import de la multa. 

 

Vistos els informes precedents; els articles esmentats de la normativa del Pla general 

d’ordenació; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme. 

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del 

Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Desestimar les al·legacions i ordenar a P.V.G.  que en el termini màxim d’un 

mes, enderroqui el volum construït fora de la profunditat edificable per la instal·lació 

d’un ascensor, a nivell de planta primera, i deixi la tanca de separació a veí a una 

alçada màxima d’1,80 metres, al Camí Ral, 225, per infringir la normativa del Pla 

general d’ordenació. 

  

Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

19 DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ORDRE DE 

RETIRADA DE LONA PUBLICITÀRIA I AMPLIAR L’ORDRE A UNA NOVA LONA 

INSTAL·LADA, A L’AV. MARESME, 14. 

 

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

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 
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“Solvia Development, SA ha interposat recurs de reposició, dins de termini, contra 

l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2012, que li ordena retirar el 

rètol sobre façana tipus pancarta de lona, a l’av. Maresme, 14, al no ser legalitzable.  

 

La recurrent exposa les dades de l’adquisició de la finca destinada a la seva 

explotació mitjançant venda o lloguer, d’acord amb els estatuts de la societat, així 

com la transformació dels usos del sector i d’una modificació en tràmit del Pla general 

d’ordenació a l’àmbit “Iveco-Renfe/Veïnat de Valldeix”. Per tant el rètol és provisional, 

amb caràcter temporal i circumstancial, fins la venda de la finca o canvi de titularitat 

en el procés urbanístic en tràmit. Considera que a causa de la temporalitat, el rètol 

compleix amb l’article 22 de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat, sobre 

difusió d’activitats de caràcter periòdic o circumstancial i l’article 28 de la mateixa 

permet establir en la pròpia llicència el termini màxim que poden estar col·locades, 

que s’estima en 24 mesos. Sol·licita la concessió de la llicència en els termes 

exposats i la declaració d’improcedència de retirada del rètol. 

 

La Comissió municipal de publicitat, el 14 de maig de 2012, ha informat 

desfavorablement la instal·lació del cartell de lona, conforme l’article 20 de 

l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat que preveu el seu informe en 

propostes no contemplades explícitament pels rètols identificatius, si existeix 

contradicció entre normes o dificultat en el seu compliment.  

 

A més ha estat comprovat que la recurrent ha instal·la una nova pancarta publicitària 

d’una promoció de cases a Sant Andreu de Llavaneres, que res té a veure amb la 

venda o lloguer de la pròpia finca. 

 

Respecte a les al·legacions presentades resulta que: 

 

a) La primera pancarta no fa cap esment que la finca estigui en venda o lloguer, 

únicament fa publicitat d’una web i un número de telèfon de Solvia. La segona 

pancarta fa publicitat d’una promoció i venda de cases de Sant Andreu de 

Llavaneres. Per tant no compleixen la funció dels rètols identificatius d’una 

activitat desenvolupada a la finca, conforme preveu l’article 14 de l’Ordenança 

municipal reguladora de la publicitat. 

b) Les pancartes tampoc s’ajusten a allò previst a l’article 22 de l’Ordenança 
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municipal reguladora de la publicitat, al·legat per la recurrent, que las preveu per a 

difondre activitats de caràcter periòdic o circumstancial, però no per a publicitat 

d’empreses i promocions immobiliàries com és el cas, propi de les tanques 

publicitàries.. 

c) Les dues pancartes publicitàries instal·lades a la façana de l’edifici, tampoc 

compleixen la normativa per cartelleres o tanques publicitàries que únicament es 

poden instal·lar en solars o en tanques de solars, en tanques de protecció d’obres 

o en terrenys urbans sense ús, limítrofs amb vies de circulació, d’acord amb els 

articles 8 i 9 de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat. 

 

Vistos els informes precedents; els articles abans esmentats, i els articles 187, 205 i 

206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i 

article 267.3 del Reglament de la Llei d’Urbanisme. 

 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del 

Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents 

 

Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per Solvia Development, SA 

contra l’acord de la Junta de Govern Local de 27 de febrer de 2012, que li ordena 

retirar el rètol sobre façana tipus pancarta de lona, a l’av. Maresme, 14, al no indicar 

el seu caràcter de provisional fins la venda o lloguer de la finca. 

  

Segon.- Ampliar l’ordre de retirada a la segona lona publicitària que ha instal·lat a la 

façana de l’edifici. 

 

Tercer.- Notificar-ho a les persones interessades als efectes escaients.” 

 

 

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. 

 


