ACTA NÚM. 3/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 3 DE FEBRER DE 2014.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el tres de febrer de dos mil catorze, essent dos quarts de tres
de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor JOAN MORA I BOSCH, Alcalde - president

Hi concorren:
En Joan Mora i Bosch
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

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

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

Excusa la seva assistència la senyora Núria Calpe i Marquet, 2na. 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 20 de gener
de 2014.

2

DESPATX OFICIAL

1

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14
de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
136/2013 BR , interposat per la mercantil LODARES 98, SL contra la sanció de
10.238,53 euros , relativa a l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).

4

Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16
de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
130/2013 A2 , interposat per la mercantil LODARES 98, SL contra la sanció de
6.207,82 euros , relativa a l'Impost sobre activitats econòmiques (IAE).
-Servei de Compres i Contractacions-

5

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de conservació i manteniment
de zones verdes. Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: Fins a
917.231,37 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada inicial del contracte.
(exp. 280/2013)

6

Adjudicació dels serveis preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes organitzats per
la Direcció de Cultura, la Direcció d’Esports i la Direcció de Promoció Econòmica, així
com els altres actes organitzats per entitats a les que l’Ajuntament dona suport

7

Adjudicació del servei d'activitat física per a la gent gran de Mataró
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera
interna de tècnic/a mitjà/ana de serveis personals, grup A2, per concurs de mèrits
específics.
SECRETARIA GENERAL

9

Donar-se per assabentada de la Sentència número 333, de 21 d’octubre de 2013,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona en el Procediment
Abreujat número 311/2011, que desestima el recurs contenciós administratiu
interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat
patrimonial per caiguda mentre feia la prova de corda en el procés de selecció per
proveir diverses places de la policia local.

10

Donar-se per assabentada de la Sentència número 303/13, de 20 de novembre de
2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona en el
Procediment Abreujat número 439/11, que desestima el recurs contenciós
administratiu interposat contra la desestimació de la reclamació administrativa de
responsabilitat patrimonial per haver topat el vehicle amb una de les pilones que
regulen el trànsit.

11

Donar-se per assabentada de la Sentència número 293, de 24 d’octubre de 2013,

2

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el Procediment
Abreujat número 463/10, que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
contra la desestimació de la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial
per haver caigut a la via pública.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge12

Aprovació inicial del Pla Especial del parc forestal “Turó d’en Dori” (àmbit de titularitat
municipal).
-Servei d’Equipaments municipals-

13

Acceptar recurs econòmic referent al “Subministrament d’equipament tècnic i mobiliari
a la Biblioteca Antoni Comas de Mataró” per un import de 548.515,35 euros i facultar
l’Alcalde per subscriure el conveni subvencional. Diputació de Barcelona “Xarxa de
Governs Locals 2012-2015”.
-Via pública-

14

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 337/2013 de data 29
d’octubre, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 2 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu número 418/2011-I, contra la resolució formulada per
Decret núm. 1422/2011, de 23 de febrer, del Conseller Delegat de Via Pública.

15

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 387/2013, de 12 de
novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu 204/2012-A contra la resolució formulada per Decret
núm. 1418/2012, de 24 de febrer de la Regidora Delegada de Via Pública, Obres,
Serveis i Manteniment
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 20 de gener de
2014.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
3

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 d’Ingressos3

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 14 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA
QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 136/2013
BR , INTERPOSAT PER LA MERCANTIL LODARES 98, SL CONTRA LA SANCIÓ
DE

10.238,53

EUROS,

RELATIVA

A

L'IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

ECONÒMIQUES (IAE).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 9 de gener de 2014 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona va
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
136/2013 BR, interposat per la mercantil LODARES 98, SL contra el decret municipal
núm. 737/2013, de 30 de gener, en virtut del qual es va desestimar el recurs de
reposició presentat per la societat esmentada, contra la liquidació núm. 3502007 , d’una
quota de 10.238,53 euros , corresponent a la sanció imposada per no presentar la
declaració de variació dels metres quadrats venuts durant l’exercici 2008 a 2012 de la
seva activitat de promoció immobiliària realitzada a Mataró, sobre un solar situat al
sector 8 Roques Albes i assenyalats amb els números 61, 63 i 65 de l’Avinguda Europa,
núm. 2 del Passatge Jeroni Boada i 1 i 3 del Passatge Angeleta Ferrer, per la qual cosa
havia deixat d’ingressar el deute tributari escaient.
La sentència és favorable als interessos municipals i declara ajustada a dret la sanció
imposada, ja que aquesta detalla les raons per les quals l’Ajuntament considera que la
4

mercantil recurrent no ha actuat amb la diligència necessària que li és exigible. La
recurrent ignora el mandat de l’article 90.2 de la Llei d’hisendes locals, constatant-se la
manca de diligència exigible a l’empresari per a conèixer les seves obligacions
tributàries, pel sector en el qual actua i perquè disposava de totes les dades
necessàries, de forma que queda clara la culpabilitat en la conducta de l’obligat tributari.
La sentència manifesta que la infracció ha estat comesa voluntàriament, ja que la
normativa que estableix l’obligació de comunicar les variacions produïdes en l’exercici
de les activitats gravades és molt clara.
Pel que fa a l’al·legació de què l’acte impugnat és desproporcionat, l’òrgan jurisdiccional
diu que la part actora no aporta cap raonament que la sustenti, així com no existeix
indefensió, ja que l’Ajuntament va atorgar a la persona interessada l’oportunitat de
formular les al·legacions que considerés escaients a la proposta de resolució.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
acords:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 9 de gener de 2014 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el
recurs contenciós administratiu núm. 136/2013 BR , interposat per la mercantil
LODARES 98, SL contra el decret municipal núm. 737/2013, de 30 de gener, en virtut
del qual es va desestimar el recurs de reposició presentat per la societat esmentada,
contra la liquidació núm. 3502007 , d’una quota de 10.238,53 euros , corresponent a la
sanció imposada per no presentar la declaració de variació dels metres quadrats venuts
durant l’exercici 2008 a 2012 de la seva activitat de promoció immobiliària realitzada a
Mataró, sobre un solar situat al sector 8 Roques Albes i assenyalats amb els números
61, 63 i 65 de l’Avinguda Europa, núm. 2 del Passatge Jeroni Boada i 1 i 3 del Passatge
Angeleta Ferrer, per la qual cosa havia deixat d’ingressar el deute tributari escaient.
Segon.- Alçar la suspensió de la liquidació núm. 3502007 , d’una quota de 10.238,53
euros i requerir l’ ORGT per tal que en reprengui el procediment recaptatori.
5

Tercer.- Comunicar l’acord al Jutjat, a la persona interessada i a l’ ORGT, als efectes
escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA
QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 130/2013
A2 , INTERPOSAT PER LA MERCANTIL LODARES 98, SL CONTRA LA SANCIÓ
DE

6.207,82

EUROS,

RELATIVA

A

L'IMPOST

SOBRE

ACTIVITATS

ECONÒMIQUES (IAE).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:

“En data 8 d’octubre de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona
va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
130/2013-A2, interposat per la mercantil LODARES 98, SL contra el decret municipal
núm. 735/2013, de 30 de gener, en virtut del qual es va desestimar el recurs de
reposició presentat per la societat esmentada, contra el decret municipal núm. 6888/12,
de 15 de novembre, d’imposició de sanció tributària greu de 6.207,82 euros (liquidació
núm. ) , per no haver presentat declaració de variació pels metres quadrats venuts
durant l’exercici 2008 a 2012, de la seva activitat de promoció immobiliària realitzada a
Mataró, per la qual cosa havia deixat d’ingressar el deute tributari en concepte de quota
municipal durant aquest període.
La sentència és favorable als interessos municipals, atès que declara l’adequació a dret
de l’acte impugnat.
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L’òrgan jurisdiccional manifesta que la resolució municipal objecte del recurs és prou
motivada, ja que dóna compliment a les previsions generals de l’article 54 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú. En aquest sentit, els fets imputats són exposats amb
claredat, permetent graduar la sanció i imposar-la, així com els fonaments jurídics de
l’acte impugnat apareixen expressats.
La sentència és ferma i no és susceptible de cap recurs.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
acords:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 8 d’octubre de 2013 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, en virtut de la qual es va
desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 130/2013-A2 , interposat per la
mercantil LODARES 98, SL

contra el decret municipal núm. 735/2013, de 30 de

gener, en virtut del qual es va desestimar el recurs de reposició presentat per la societat
esmentada, contra el decret municipal núm. 6888/12, de 15 de novembre, d’imposició
de sanció tributària greu de 6.207,82 euros , per no haver presentat declaració de
variació pels metres quadrats venuts durant l’exercici 2008 a 2012, de la seva activitat
de promoció immobiliària realitzada a Mataró, per la qual cosa havia deixat d’ingressar
el deute tributari en concepte de quota municipal durant aquest període.
Segon.- Requerir l’ ORGT per tal que alci la suspensió de la liquidació .
Tercer.- Comunicar l’acord al Jutjat, a la persona interessada , a la Secció d’Inspecció
Tributària i a l’ ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
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-Servei de Compres i Contractacions5

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE
ZONES VERDES.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per informe de data 19/11/2013, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
tramitació de la contractació del servei de conservació i manteniment de zones
verdes del municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 917.231,37 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada inicial
del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat
del contracte és de 1.559.293,32 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 10/01/2014, 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 10/01/2014 respecte l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 400103/171130/21000 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat, i la previsió de la seva existència en els pressuposts
municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 a 2018.
Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
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3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de conservació i manteniment
de zones verdes del municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 917.231,37 euros, IVA no inclòs, pels quatre anys
de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat
del contracte és de 1.559.293,32 euros.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i condicions 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 20 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 917.231,37 €, més 192.618,59 € en concepte
d’IVA, en total 1.109.849,96 €, a càrrec de la partida 400103/171130/21000, d’acord
amb els següents imports i anualitats:
Exercici 2014: 184.974,99 € (op. A núm. 3955)
Exercicis 2015 a 2018: 924.874,97 € (op. APOS núm. 3954)
Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
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present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida
dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2014 a 2018, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ

DELS

SERVEIS

PREVENTIUS

SANITARIS

D’AUTOPROTECCIÓ DELS ACTES ORGANITZATS PER LA DIRECCIÓ DE
CULTURA, LA DIRECCIÓ D’ESPORTS I LA DIRECCIÓ DE PROMOCIÓ
ECONÒMICA, AIXÍ COM ELS ALTRES ACTES ORGANITZATS PER ENTITATS A
LES QUE L’AJUNTAMENT DONA SUPORT
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 novembre de 2013 es va iniciar
el procediment de contractació, mitjançant procediment obert dels serveis preventius
sanitaris d’autoprotecció dels actes organitzats per la Direcció de Cultura, la Direcció
d’Esports i la Direcció de Promoció Econòmica, així com altres actes organitzats per
entitats a les que l’Ajuntament dona suport, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 106.630,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys
de durada inicial del contracte.
El Cap de Manteniment i Serveis de la Direcció de Cultura, per mitjà d’informe de
data 10/01/2014, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen
d’un judici de valor, i per informe de data 16/01/2014 ha valorat la oferta econòmica,
considerant correcta la proposta efectuada per Creu Roja Espanyola ja que els preus
hora ofertats no excedeixen els màxims fixats en els plecs. S’adjunta al present acord
còpia d’ambdós informes.
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Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les diferents partides del pressupost municipal per a 2014. Així mateix,
es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient per a l’exercici 2015 i 2016.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis
preventius sanitaris d’autoprotecció dels actes organitzats per la Direcció de Cultura,
la Direcció d’Esports i la Direcció de Promoció Econòmica, a favor de l’empresa “Creu
Roja Espanyola” d’acord amb els següents preus unitaris:
Servei
Ambulància
Hospital de campanya
Metge
Diplomat o graduat en infermeria
Coordinador de carrer
Embarcació

Preu
unitari
proposta
39,08€/hora
53,35€/hora
40,23€/hora
29,75€/hora
32,88€/hora
98,30€/hora

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Creu Roja Espanyola”
constitueixi, a favor de l’Ajuntament de Mataró, en el termini màxim de deu dies a
comptar des del següent a la recepció de la notificació del present acord, una fiança
d’un import de 4.577,23 euros, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació,
exclòs l’IVA, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha
retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
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Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar
des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 115,85 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Creu Roja Espanyola ” l’import de 91.544,76
euros, més 19.224,4 euros, en concepte d’IVA, en total 110.769,16 euros, amb càrrec
a les diferents partides del pressupost municipal.
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides abans esmentades del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovi per a l’exercici 2015 i 2016, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Setè.- Notificar aquesta adjudicació als licitadors i publicar-la i el perfil del contractant.
Vuitè.- Una vegada signat el contracte, publicar la formalització en el BOP i en el
perfil del contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D'ACTIVITAT FÍSICA PER A LA GENT GRAN

DE MATARÓ
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2013 es va iniciar
el procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei d’activitat
física per a la gent gran, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
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contracte de fins a 36.022,14 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.
En sessió ordinària de la Mesa de Contractació de data 23/01/2014, la secretària de
la Mesa va exposar:
Que l’empresa licitadora Diversport va ser requerida per subsanar la documentació
administrativa, per la manca de certificats de bona execució, cosa que no va aportar
dintre de termini, per la qual cosa proposa la seva exclusió.
Vist l’informe de la tècnica d’Esports de la Direcció d’Esports de data 24/01/2014
conforme la proposta econòmica de la Associació Esport 3 s’ajusta als requeriments
definits en els plecs i dins dels preus de mercat.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 620000/341310/22799 del pressupost municipal aprovat per
al present exercici 2014, i es preveu la seva existència en el pressupostos que
s’aprovi per l’exercici 2015.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Excloure de la licitació a l’empresa Diversport per no haver acreditar
suficient solvència tècnica.
Segon.- Adjudicar la contractació del servei d’activitat física per la gent gran, a favor
de l’empresa Associació Esport 3, per un preu hora de 24,66 euros, exempt d’IVA.
Amb una previsió de 1386 hores, el preu ofert pels dos anys de durada del contracte
és de 34.178,76 euros, IVA exempt.
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Tercer.- Requerir l’empresa “Associació Esport 3” que constitueixi a favor de
l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 1.708,93 euros, corresponent al 5%
del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que disposa l’art. 151 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, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
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 a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de
106,60 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Sisè.- Disposar a favor de l’empresa “Asociació Esport 3” l’import de 34.178,76 euros,
exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 620000/342220/22799, de la següent manera:
Any 2014: operació D núm. 201400006172 per import de 27.392,33 euros
Any 2015: operació ADPOS núm. 201400006178 per import de 6.786,43 euros
Setè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovi per a l’exercici del 2015, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Vuitè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa
partida:
Any 2014: operació A/ núm. 201400006176 per import de 4.364,33 €
Any 2015: operació APOS/ núm. 201400006177 per import de 7.867,69 €
Novè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
8

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA INTERNA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE
SERVEIS PERSONALS, GRUP A2, PER CONCURS DE MÈRITS ESPECÍFICS.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Donat que al llarg de l'any es poden produir necessitats de portar a terme
substitucions de tècnics/ques mitjans/es de serveis personals, grup A2, que per la
normativa vigent sigui dificultós que es facin mitjançant la incorporació de personal
interí o temporal extern, existeix la necessitat de disposar d’una llista interna d’aquest
personal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8, 19, 20 i 94 i següents, del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en relació als sistemes de selecció del personal temporal o interí al
servei de les entitats locals.
Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
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las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de
medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals,
i en virtut de les competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de
2011, a la Junta de Govern Local.
El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer .- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que
regularan, juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern
Local, el procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera interna de tècnics/ques
mitjans/es de serveis personals, grup A2.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.-

Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals,

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al portal corporatiu i la resta de mitjans
habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

SECRETARIA GENERAL
9

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 333, DE

21 D’OCTUBRE DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
NÚMERO 2 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO
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311/2011, QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
INTERPOSAT

CONTRA

ADMINISTRATIVA DE

LA

DESESTIMACIÓ

RESPONSABILITAT

DE

LA

PATRIMONIAL

RECLAMACIÓ
PER

CAIGUDA

MENTRE FEIA LA PROVA DE CORDA EN EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER
PROVEIR DIVERSES PLACES DE LA POLICIA LOCAL.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 21 d’octubre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 333, de 21 d’octubre de 2013, dictada en
el Procediment Abreujat número 311/2011-B, interposat pel senyor A.C.Q., contra el
decret numero 2564/2011, de 5 d’abril, de la consellera delegada de Serveis Centrals
que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per
caiguda mentre feia la prova de corda en el procés de selecció per proveir diverses
places de la policia local, el dia 4 d’agost de 2009.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys i perjudicis per un import de 8.128.04 euros. La sentència del
Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada, entre altres, raons
perquè durant la realització de la prova els aspirants van poder disposar de magnesi,
no ha quedat acreditat que els matalassos no fossin adequats, ni eren necessaris
arnesos per executar aquesta prova i a més la part actora va ser atesa correctament
pels serveis mèdics corresponents.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, 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 333, de 21 d’octubre de
2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de Barcelona en el
Procediment Abreujat número 311/2011, interposat pel senyor A.C.Q., contra el
decret numero 2564/2011, de 5 d’abril, de la consellera delegada de Serveis Centrals
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que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per
caiguda mentre feia la prova de corda en el procés de selecció per proveir diverses
places de la policia local, el dia 4 d’agost de 2009 (expedient W 49/09).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 303/13,

DE 20 DE NOVEMBRE DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU

NÚMERO

3

DE

BARCELONA

EN

EL

PROCEDIMENT

ABREUJAT NÚMERO 439/11, QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU

INTERPOSAT

CONTRA

LA

DESESTIMACIÓ

DE

LA

RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER
HAVER TOPAT EL VEHICLE AMB UNA DE LES PILONES QUE REGULEN EL
TRÀNSIT.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 10 de desembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 303/13, de 20 de novembre de 2013,
dictada en el Procediment Abreujat número 439/2011-F, interposat pel senyor J.G.C.,
contra el decret numero 4330/2011, de 20 de juny, de la regidora delegada
d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa
de responsabilitat patrimonial per haver topat el vehicle matrícula 1869-CCJ amb la
pilona del carrer Sant Francesc d’Asis, el dia 24 d’octubre de 2010.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
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indemnització per danys i perjudicis per un import de 3039,89 euros. La sentència del
Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada, entre altres, amb
el següent argument:
“En consecuencia y dado que el color del semáforo pasa de rojo a ámbar
sólo cuando la pilona está completamente bajada, momento en el que puede
accederse a la zona peatonal, y que los daños habidos en el vehículo son
frontales, parece evidente llegar a la misma conclusión que los informes
antedichos de que el recurrente rebasó la pilona con el semáforo aún en fase
roja, El hecho de que la misma funcionara más lentamente no motivó el
accidente. La causa del mismo fue no espetar el color del semáforo. Es por
ello que procede desestimar el recurso planteado..”
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, 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 303/13, de 20 de
novembre de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona en el Procediment Abreujat número 439/11, interposat pel senyor J.G.C.,
contra el decret numero 4330/2011, de 20 de juny, de la regidora delegada
d’Administració i Atenció Ciutadana que resol desestimar la reclamació administrativa
de responsabilitat patrimonial per haver topat el vehicle matrícula 1869-CCJ amb la
pilona del carrer Sant Francesc d’Asis, el dia 24 d’octubre de 2010 (Expedient: W
70/10).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de
Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 293, DE

24 D’OCTUBRE DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
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NÚMERO 8 DE BARCELONA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚMERO
463/10,

QUE

INTERPOSAT

DESESTIMA
CONTRA

EL
LA

RECURS

CONTENCIÓS

DESESTIMACIÓ

DE

LA

ADMINISTRATIU
RECLAMACIÓ

ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER HAVER CAIGUT
A LA VIA PÚBLICA.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 27 de desembre de 2013, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 293, de 24 d’octubre de 2013, dictada en
el Procediment Abreujat número 463/2010-B, interposat per la senyora M.M.B., contra
el decret numero 4821/2010, de 9 de juny, de la regidora delegada de Serveis
Centrals que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat
patrimonial per haver caigut al carrer Barcelona, el dia 9 de maig de 2008. Degut a la
defunció de l’actora, els seus hereus han continuat el procediment contenciós
administratiu.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys i perjudicis per un import de 28.892,5 euros. La sentència del
Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda interposada, entre altres, amb
el següent argument:
“Así las cosas, al no resultar probada la realidad de la caída
determinante de las lesiones por mor del estado peligroso de la vía
pública ni consiguientemente el meritado nexo causal, no se genera
responsabilidad patrimonial alguna de la Administración Pública, por
lo que deviene intranscendente el análisis de los demás requisitos o
presupuestos que configuran el nacimiento de aquella responsabilidad
patrimonial”.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de
gener, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, 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 293, de 24 d’octubre de
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2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de Barcelona en el
Procediment Abreujat número 463/10, interposat per la senyora M.M.B., contra el
decret numero 4821/2010, de 9 de juny, de la regidora delegada de Serveis Centrals
que resol desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per
haver caigut al carrer Barcelona, el dia 9 de maig de 2008 (Expedient: AGC 56/08).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de
Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge12

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DEL PARC FORESTAL “TURÓ

D’EN DORI” (ÀMBIT DE TITULARITAT MUNICIPAL).
La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El servei tècnic municipal ha redactat el Pla especial d’ordenació Parc Forestal del
Turó d’en Dori, en l’àmbit de les finques de titularitat municipal, situades en sòl no
urbanitzable, per a la regulació d’usos, condicions de les edificacions, àmbits
d’ocupació, mesures paisatgístiques, serveis, gestió i manteniment.
El Parc del Turó d’en Dori té una superfície de 252.537 m2 (25,2 Ha), de les quals hi
ha una superfície de 157.475 m2 (15,7 Ha), de l’ordre del 62% de superfície
compresa per 7 finques de titularitat municipal, que es troben en el nucli intern del
Parc del Turó d’en Dori, les quals són objecte de regulació d’aquest Pla especial.
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El Pla general d’ordenació 1996 classifica aquest sòl com sòl no urbanitzable, amb
qualificació de sistema de parcs forestals periurbans, clau U.
El sistema de parcs forestals periurbans identifica el parc forestal com “El Parc del
Turó d'en Dori”, però no es delimita cap àmbit de desenvolupament en els plànols
d’ordenació. Els usos permesos són els relacionats amb els espais lliures amb
caràcter dominant i com usos compatibles els agrícoles, educatius, culturals i
esportius, sempre que siguin compatibles amb l’ús de lleure, siguin respectuosos amb
la natura i no es contradiguin amb els objectius del parc.
L’ordenació detallada del Parc per l’ampliació o restricció dels usos compatibles,
requereix la redacció d’un Pla especial, mentre és d’aplicació la regulació de la zona
forestal d’especial protecció, clau 8a, que restringeix els usos admesos als agrícoles i
forestals existents.
El Parc es un espai molt utilitzat, les edificacions preexistents de bar-cafeteria i
masoveria s’estan deteriorant, per tant d’acord amb al Pla general s’ha considerat
oportú redactar el Pla especial de l’àmbit del “Parc forestal d’en Turó d’en Dori” de
titularitat municipal, a fi d’aprovar una ordenació de detall que reguli i dimensioni els
usos del àmbit del Parc, així com faciliti i procuri una gestió ordenada d’aquest espai.
El Parc Forestal de Mataró es un espai de protecció màxima que queda incorporat
dins la normativa sectorial europea, catalana, metropolitana i municipal, en aquest
cas, com la Xarxa Natura 2000, el Pla Territorial Metropolità, el Pla d’Espais d’Interès
Natural PEIN, finalment el Pla especial del Parc Montnegre-El Corredor i el Pla
d’ordenació municipal.
L’ordenació de detall del Pla especial pretén recollir els criteris que s’han seguit i
integrar-los al planejament, de dotar al Parc d’un oferta de lleure singular i
diferenciada, amb la creació d’una nova infraestructura pel lleure que tregui profit de
les vistes panoràmiques, del caire forestal tranquil i segur allunyat del trànsit i el
soroll, i com a punt de partida i arribada d’excursions cap al Parc Natural del
Montnegre–Corredor. A més completar les mesures i determinacions normatives
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adequades d’acord amb les competències del planejament derivat.
L’estratègia per al lleure del Parc pivota sobre tres pilars:
1. Que sigui la Porta de Mataró al Parc Natural del Montnegre-Corredor, un espai
didàctic de divulgació naturalista i de concentració de serveis i informació per a l’inici i
final d’itineraris i excursions cap a la serra. Un node de serveis que actuï de
discriminador d’usos abans de l’entrada dels visitants cap al Parc natural, amb
l’objectiu de fer compatible l’ús públic amb la preservació dels valors naturals.
2. Aprofitar les vistes panoràmiques sobre la ciutat i la Mediterrània, i convertir l’actual
Mirador en un espai apte per acollir activitats culturals, reunions col·lectives i àrees
d’estada en un entorn silenciós de vistes espectaculars.
3. Crear una Àrea de Jocs per infants i per joves única a la ciutat, vinculada a l’esport,
a l’aventura i a la natura i amb unes condicions de seguretat i tranquil·litat
inigualables.
En ser les finques afectades de titularitat municipal i situades en sòl no urbanitzable, i
no comportar la regulació d’usos cap modificació del règim urbanístic, no hi ha altres
interessats dels previstos a l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal, ni
procedeix la suspensió de la tramitació de plans i llicències.
Vist l’informe jurídic; els articles 253 a 257 Normes urbanístiques del Pla general; els
articles 47.4, 61.1.h, 73 i 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 23 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció, si
s’escau, dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial d’ordenació Parc Forestal del Turó d’en
Dori, en l’àmbit de les finques de titularitat municipal.
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als
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taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal.
Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva
competència sectorial que consten a l’informe jurídic.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei d’Equipaments municipals13

ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE

BARCELONA REFERENT AL “SUBMINISTRAMENT D’EQUIPAMENT TÈCNIC I
MOBILIARI A LA BIBLIOTECA ANTONI COMAS”
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“En data 31 de maig de 2012 es va aprovar pel Ple de la Diputació de Barcelona el
Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, així com el seu Protocol General.
L’esmentat Pla s’articula en àmbits de concertació, en funció de les polítiques
promogudes i del destí dels recursos.
L’Ajuntament de Mataró, adherit a aquest Protocol General, té inclosa, en l’ambit de
concertació “Creació d’equipaments i d’infraestructures”, l’actuació referent al
“Subministrament d’equipament tècnic i mobiliari a la Biblioteca Antoni Comas de
Mataró”, per un import de 548.515,35 euros.
En data 27 de setembre de 2013 l’Ajuntament va fer arribar a la Diputació de
Barcelona la fitxa de “Tramitació del preacord” per tal d’iniciar els tràmits per
l’aprovació de la subvenció.
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28 de novembre de 2013
va adoptar acord en el sentit d’aprovar l’ajut econòmic i formalitzar-lo mitjançant
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conveni específic, el text del qual està transcrit en l’acord esmentat, que s’adjunta a
l’expedient.
La regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i de Via Pública proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents A C O R D S :
Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona per la qual
s’atorga a l’Ajuntament de Mataró el recurs econòmic referent al “Subministrament
d’equipament tècnic i mobiliari a la Biblioteca Antoni Comas de Mataró”, per un import
de 548.515,35 euros.
Segon.- Facultar a l’Alcalde a subscriure el conveni subvencional que s’adjunta, de
conformitat amb l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril reguladora de les bases
de règim local, i l’article 53.1. del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i al Servei de Gestió
Econòmica de l’Ajuntament de Mataró.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Via pública14

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚMERO 337/2013 DE DATA 29 D’OCTUBRE, DICTADA

PEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 418/2011-I, CONTRA LA RESOLUCIÓ
FORMULADA PER DECRET NÚM. 1422/2011, DE 23 DE FEBRER, DEL
CONSELLER DELEGAT DE VIA PÚBLICA.
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El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“En data 23 de febrer de 2011, per Decret núm. 1422/2011, el Conseller Delegat de
Via Pública resolgué la desestimació de les al·legacions presentades pel senyor
A.M.G. contra una sanció imposada per infracció en matèria de Trànsit.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 418/2011-I pel Jutjat
Contenciós Administratiu nº 2 de Barcelona.
En data 29 d’octubre de 2013, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 28 d’octubre de 2013, es dictà sentència que resol:“Que debo
desestimar y desestimo el recurso contencioso administrativo interpuesto por D.
Á.M.G. contra el Decreto 3376/2011 de 12 de mayo de 2011 del Conseller Delegat de
Via Pública por el que desestimó el recurso contra la Resolución por la que se le
impuso una multa de 200 euros por utilizar el teléfono mientras conducía, declarando
que el citado acto es ajustado a derecho y sin que proceda la imposición del pago de
costas procesales”.
A la vista del contingut de la sentència esmentada.
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència número 337/2013
de data 29 d’octubre, dictada pel Jutjat contenciós administratiu 2 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu número 418/2011-I, contra la resolució
formulada per Decret núm. 1422/2011, de 23 de febrer, del Conseller Delegat de Via
Pública.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 387/2013, DE 12 DE NOVEMBRE, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 4 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 204/2012-A CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER
DECRET NÚM. 1418/2012, DE 24 DE FEBRER DE LA REGIDORA DELEGADA DE
VIA PÚBLICA, OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent:
“En data 24 de febrer de 2012, per Decret núm. 1418/2012, la Regidora delegada de
via Pública, Obres, Serveis i Manteniment, resolgué la desestimació de les
al·legacions presentades pel senyor A.M.G. contra una sanció imposada per infracció
en matèria de Trànsit.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 204/2012-A pel
Jutjat Contenciós Administratiu nº 4 de Barcelona.
En data 12 de novembre de 2013, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 5 de novembre de 2013, es dictà sentència que resol:“Que
debo desestimar y desestimo el presente recurso contencioso administrativo. Se
imponen la cosas a la actora, con el límite máximo total de 80 euros.”
A la vista del contingut de la sentència esmentada.
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
27

diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 387/2013, de
12 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 4 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 204/2012-A contra la resolució formulada
per Decret núm. 1418/2012, de 24 de febrer de la Regidora Delegada de Via Pública,
Obres, Serveis i Manteniment.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres de la tarda, el senyor President
aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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