ACTA NÚM. 18/2012 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 5 DE NOVEMBRE DEL 2012.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el cinc de novembre del 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 JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER, Alcalde – accidental.
Hi concorren:
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Carolina Soler i Soto

Alcalde accidental
2na. Tinent d’Alcalde
3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora

Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.
Excusen la seva assistència:
En Joan Mora i Bosch
Na Olga Ortiz i Moreno

Alcalde
Regidora

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:

1

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 d’octubre
del 2012

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Compres i Contractacions-

3

Adjudicació del servei d’atenció social i menjador del Centre d’Acollida Municipal.

1

4

Adjudicació del servei de suport a l’òrgan interventor, en la realització dels treballs
d'auditories de regularitat financera i de compliment de la societat municipal Aigües de
Mataro, SA i del Consorci Museu Bassat de Mataró, dividit en dos lots.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

5
6
7

Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera
d’enginyers/es tècnics/ques, subgrup A2, mitjançant un concurs de mèrits amb
proves, per possibles substitucions.
Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de
capatàs/assa, grup C1, de la plantilla de personal laboral de la corporació, mitjançant
concurs oposició de promoció interna i contracte laboral fix.
Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de
Barcelona, recaiguda en el recurs contenciós administratiu 584/2010, interposat per
AMR
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat-

8

Donar compte de la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu nº 12 de
Barcelona en el RCA interposat per Xavier Safont-Tria i Candidatura d’Unitat Popular,
contra el decret d’alcaldia de 31/8/2009 que va desestimar els recursos de reposició
interposats contra l’aprovació definitiva de la modificació de la divisió poligonal del Pla
de Millora Urbana àmbit Rda. Barceló-Illa Fabregas i de Caralt.
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

9
10

Donar-se per assabentats de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2
de Barcelona, recurs ordinari 382/2010, interposat contra l’ordre d’enderroc de
construcció en zona verda, al c. del Mirador, 5.
Ordre de retirada de dues tanques publicitàries a la ctra. N-II, àmbit Sant Simó.
-Serveis i Manteniment-

11

Proposta d’aprovació de documents comptables AD/ participació Consorci RSU del
Maresme.
-Via pública-

12
13

Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 330/2012, de 25 de
setembre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 2/2012-D contra la resolució formulada per
Decret núm. 6341/2011, de data 22 de setembre, per la Regidora Delegada de Via
Pública
PRECS I PREGUNTES

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.

2

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 15 d’octubre del
2012.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Compres i Contractacions3

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ SOCIAL I MENJADOR DEL

CENTRE D’ACOLLIDA MUNICIPAL.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de maig de 2012 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei d’atenció social
i menjador del Centre d’Acollida Municipal.
La Cap del Servei de Benestar Social, per mitjà d’informe de data 14 de setembre de
2012, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de
valor, i per informe de data 5 d’octubre de 2012 ha valorat les ofertes econòmiques,
tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “Creu Roja Espanyola”. S’adjunta al
present acord còpia d’ambdós informes.

3

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a la partida 600402/232120/22799 del
pressupost municipal per a 2012. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i
suficient per als exercicis futurs de 2013 i 2014.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, presidenta 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, del servei d’atenció
social i menjador del Centre d’Acollida Municipal a favor de l’empresa Creu Roja
Espanyola, d’acord amb les condicions i preus oferts en la seva proposició.
Segon.- Requerir a l’empresa “Creu Roja Espanyola” que constitueixi a favor de
l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 20.141,25 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.
Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
Quart.- Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar
des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 117,45 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 402.825,16
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euros, exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 600402/232120/22799, de la següent
manera:
Any 2012: operació D núm. 47617 per import de 25.176,57 €
Any 2013 a 2014: operació ADPOS núm. 47620 per import de 377.648,59 €
Sisè.- 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 2013 i 2014, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa
partida:
Any 2012: operació A/ núm. 47618 per import de 47.331,95 €
Any 2013 a 2014: operació APOS/ núm. 47619 per import de 362.542,65 €
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4
LA

Unanimitat. (6).

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ÒRGAN INTERVENTOR, EN
REALITZACIÓ

DELS

TREBALLS

D'AUDITORIES

DE

REGULARITAT

FINANCERA I DE COMPLIMENT DE LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE
MATARO, SA I DEL CONSORCI MUSEU BASSAT DE MATARÓ, DIVIDIT EN DOS
LOTS.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
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“Examinat l’expedient de contractació per a l’adjudicació, mitjançant procediment
obert del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de
control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de la societat municipal
Aigües de Mataró, SA i del Consorci Museu Bassat de Mataró, en dos lots.
De les ofertes rebudes, les presentades per les empreses Faura Casas Auditors
Consultors, pel que fa el lot núm. 1 i Horwath PLM Auditores S.L.P, pel que fa el lot
núm. 2 van ser considerades com a possibles proposicions anormals o
desproporcionades, atès el preu ofert, per la qual cosa es va donar audiència a
ambdós licitador perquè justifiquessin la valoració de l’oferta i precisessin les
condicions.
Per informe de data 18 d’octubre de 2012 còpia del qual s’adjunta, l’Interventor de
l’Ajuntament comunica que les dues empreses han justificat la seva oferta per la qual
cosa es proposa adjudicar el contracte abans esmentat a favor de l’empresa “Faura
Casas Auditors Consultors”, pel que fa el lot núm. 1 (Aigües de Mataró), per un import
de fins a 33.000,00 euros, més 6.930 euros en concepte d’IVA, en total 39.930 euros
i adjudicar el lot núm. 2 (Consorci Museu Bassat) a favor de Horwath PLM Auditores
S.L.P, per un import de 2.000 euros, més 420 euros en concepte d’IVA, en total 2.420
euros.
Tenint en compte que la consignació a la partida CMAC 333110/22703 del
pressupost municipal del Consorci Museu Bassat és adequada i suficient per atendre
la despesa que es proposa i es preveu crèdit adequat i suficient en el pressupost
d’Aigües de Mataró. .
Qui subscriu, presidenta 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, del servei de suport
a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna
de la gestió econòmico-financera de la societat municipal Aigües de Mataró, SA i del
Consorci Museu Bassat de Mataró, a favor de l’empresa “Faura Casas Auditors
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Consultors”, pel que fa el lot núm. 1, per un import de fins a 33.000,00 euros, més
6.930 euros en concepte d’IVA, en total 39.930 euros i adjudicar a favor de l’empresa
“Horwath PLM Auditores, S.L.P”, el lot núm. 2, per un import de 2.000 euros, més 420
euros en concepte d’IVA, en total 2.420 euros.
Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses adjudicatàries
constitueixin a favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 1.650 euros,
en el cas de Faura Casas Auditors Consultors i 100 euros, en el cas de Horwath PLM
Auditores, S.L.P, corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació –exclòs l’IVA-, en
base al que disposa l’art. 135.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, adventint-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.- Condicionar l’anterior adjudicació a que l’empresa Horwath PLM Auditores,
S.L.P, aporti certificats d’estar al corrent amb les seves obligacions tributàries i de la
seguretat social, 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 hagin constituït la garantia esmentada en l’apartat anterior, les
empreses adjudicatàries disposaran d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.
Cinquè.- Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin l’import de
136,52 euros, en el cas de Faura Casas Auditors Consultors, i 8,28 euros, en el cas
de Horwath PLM Auditores que correspon a l’import de publicació de l’anunci de
licitació en el BOP.
Sisè.- Satisfer la despesa que es proposa amb càrrec a la partida pressupostària del
Consorci Museu Bassat, CMAC 333110/22703, per import de 2.420,00 euros,
operació DPOS núm. 201200000611.

7

Setè.- Satisfer la despesa de 39.930 euros, a càrrec del pressupost d’Aigües de
Mataró
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i perfil del
contractant, de conformitat amb allò que disposa l’art 138.1 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
5

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA

CREACIÓ

D’UNA

LLISTA

D’ESPERA

D’ENGINYERS/ES

TÈCNICS/QUES,

SUBGRUP A2, MITJANÇANT UN CONCURS DE MÈRITS AMB PROVES, PER
POSSIBLES SUBSTITUCIONS.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“Donat que al llarg de l'any es produeixen necessitats de portar a terme substitucions
d’enginyers/es tècnics/ques, grup A2, en el servei de Mobilitat de l’Adjuntia de Via
Pública.
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.
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.
8

Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 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 interí al servei de les entitats
locals.
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 Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO:
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 cobrir d’una llista d’espera d’enginyers/es tècnics/ques,
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, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (6).

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

COBERTURA DE 1 PLAÇA DE CAPATÀS/ASSA, GRUP C1, DE LA PLANTILLA
9

DE PERSONAL LABORAL DE LA CORPORACIÓ, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA I CONTRACTE LABORAL FIX.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 9
de març de 2009, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2009.
Atès que existeix una plaça de capatàs/assa, subgrup C1, vacant a la plantilla de
personal laboral aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària celebrada el dia
4 de gener de 2012, i que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta Pública
d’Ocupació.
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 les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat
promoció interna.
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 allò que estableixen els articles 88 i següents del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals.
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 Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, proposo:
Primer.- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
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procés selectiu per cobrir una plaça de capatàs/assa, subgrup C1, vacant a la plantilla
de personal laboral, mitjançant concurs oposició de promoció interna.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de
20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC,
sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les
bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar
candidatures.
Quart. Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOP, en
extracte al DOGC i exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web
municipal i la resta de mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

DONAR

Unanimitat. (6).

COMPTE

DE

LA

SENTÈNCIA

DICTADA

PEL

JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL
RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 584/2010, INTERPOSAT PER AMR
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“El Sr. A.M.R. agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, va presentar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de Barcelona
contra el Decret 5385/2010, de 28 de juny, d’aquest Ajuntament pel qual es resol el
procediment disciplinari incoat contra ell i s’imposa la sanció de suspensió de
funcions, amb pèrdua de retribucions, durant un període de set dies, per haver comès
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en qualitat d’autor, una infracció lleu recollida en l’article 50.d) de la Llei 16/1991, de
10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, que tipifica com a falta lleu, “La
descurança en la conservació dels locals, del material i dels documents del servei, si
no produeix perjudicis greus”. La descurança fou del material assignat, concretament,
per la pèrdua de la PDA que tenia assignada per la realització del servei.
L’esmentat recurs es va tramitar davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de
Barcelona per procediment abreujat núm. 584/2010, assenyalant-se la data de judici
el dia 27 de juny de 2012.
Vist que en data 27 de juny de 2012, el Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de
Barcelona ha dictat Sentència per la qual resol desestimar el recurs presentat pel Sr.
A.M.R. contra l’Ajuntament de Mataró, sense fer especial pronunciament sobre les
costes processals.
Vist que per Diligència d’Ordenació de data 13 de setembre de 2012, ha estat
declarada ferma la Sentència de data 27 de juny de 2012, 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 de data 27 de juny de 2012,
dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 584/10 (procediment abreujat),
seguit davant del Jutjat contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona, per la qual
resol desestimar el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor A.M.R.
contra aquest Ajuntament i, per tant, es declara conforme a dret la resolució municipal
impugnada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
12

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat8

DONAR

COMPTE

DE

LA

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

INTERPOSAT

PER

XAVIER

Nº

SENTÈNCIA
12

DE

SAFONT-TRIA

DICTADA

BARCELONA
I

PEL
EN

CANDIDATURA

JUTJAT
EL

RCA

D’UNITAT

POPULAR, CONTRA EL DECRET D’ALCALDIA DE 31/8/2009 QUE VA
DESESTIMAR ELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS CONTRA
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ POLIGONAL
DEL PLA DE MILLORA URBANA ÀMBIT RDA. BARCELÓ-ILLA FABREGAS I DE
CARALT.

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El 9 d’octubre de 2012 el Jutjat contenciós administratiu nº 12 de Barcelona ha dictat
sentència nº 275/2012 que desestima el recurs contenciós administratiu interposat
per Xavier Safont-Tria Ramon i Candidatura d’Unitat Popular, contra el Decret
d’Alcaldia de 31 d’agost de 2009, pel qual es van desestimar els recursos de
reposició interposats per la pròpia Candidatura d’Unitat Popular i per la Asociación
de Propietarios y Afectados de la Ronda Barceló, contra l’aprovació definitiva de la
modificació de la divisió poligonal del Pla de Millora Urbana “PMU - àmbit Rda.
Barceló-Fabregas i de Caralt” (segons decret d’Alcaldia de 2/4/2009).
Abans d’entrar en el fons del recurs, la sentència analitza, com a qüestió prèvia, la
causa d’inadmissió del recurs plantejada per la defensa municipal, relativa a la
manca de legitimació processal, causa que es desestima tota vegada que l’acció
pública en matèria urbanística empara plenament la interposició del recurs per part
de l’actora.
En relació als temes de fons al·legats per la part recurrent, la sentència estableix el
següent:
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•

Nul.litat de ple dret

de la divisió poligonal de l’àmbit de referència, per

vulneració dels articles 27 A i 28 del Pla especial del patrimoni arquitectònic
de Mataró i del Pla General, ja que no emparen les obres de desmuntatge i
trasllat de l’edifici de “Can Fábregas” i per tant aquestes no son permeses, fet
que admet el document de la divisió poligonal aprovat.
Pronunciament de la Sentència: el document urbanístic que preveu el desmuntatge,
trasllat, emmagatzematge i nou muntatge de la nau industrial de la fàbrica a 50
metres de l’actual emplaçament, és el Pla de millora urbana PMU-06 Rda. Barceló –
illa Fàbregas i de Caralt, aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de
Barcelona el 30/4/2008 (text refós aprovat el 16/10/2012) previ judici positiu de
legalitat i correcció urbanística

•

El Pla especial del Patrimoni prohibeix de manera determinant el trasllat
d’elements catalogats i per tant els instruments de planejament i gestió del
seu àmbit son nuls en tant que l’article 27.1 del PEPAM no contempla entre
les obres autoritzables en edificis catalogats amb nivell A de protecció les de
desmuntatge, i l’article 28.1 del PEPAM preveu que " els immobles

o

elements catalogats individualment no podran ser enderrocats o desmuntats
totalment o parcialment....”
Pronunciament de la Sentencia: el PEPAM i concretament el seu article 28.1, preveu
la possibilitat d’excepcions, és a dir que no queden prohibides les dites operacions
d’enderroc o desmuntatge; es mes l’article 26 del PEPAM al fer la classificació del
tipus d’obres, diu que “Les obres i intervencions que es poden realitzar en els edificis
i elements inclosos en el Pla Especial, es classifiquen en: ... k) de desplaçament:
permet relocalitzar elements urbans que pel seu interès cal conservar, preferentment
a prop de la seva localització actual”. Per tant no hi ha una prohibició radical del
trasllat sinó que el que es prohibeix és que la intervenció –en aquest cas el
desmuntatge- afecti els valors o elements artístics o arquitectònics objecte de
protecció, la qual cosa no ha quedat provada que pugui succeir en aquest cas.
I a més a més, en l’informe de la Direcció General de Patrimoni Cultural de 12 de
desembre de 2007, es diu que per al trasllat de bens culturals d’interès local –com és
el cas- no es requereix l’autorització de les comissions territorials de Patrimoni
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cultural del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya sempre que es
tracti efectivament d’un trasllat, es mantinguin i conservin en la seva integritat les
parts de l’edifici que segons la fitxa corresponent siguin catalogades de bé cultural
d’interès local.

•

El desmuntatge i trasllat de la fàbrica vulnera les determinacions de la
modificació puntual del PGOM i el PMU 01d aprovats per l’àmbit de la Rda.
Barceló i llla Fàbregas i de Caralt.

Pronunciament de la Sentencia: la normativa del PGOM 2006 determina que el
desenvolupament de l’àmbit es realitzarà mitjançant un Pla de millora Urbana, en el
qual al·ludint a la complexitat de la implantació d’un centre comercial a l’Illa Fàbregas
i de Caralt, preveu la possibilitat que el propi planejament derivat (PMU-01d) es
trameti a un posterior pla especial per concretar l’ordenació i volumetria i localització
dels espais públics i de cessió, fet que succeeix amb l’aprovació del text refós del Pla
especial 01 (desprès PMU6) de l’àmbit illa 6 Fàbregas i de Caralt” amb exposició i
participació ciutadana.

•

La modificació de la divisió poligonal no és prevista en el planejament general
i era necessària una prèvia o simultània modificació del mateix.

Pronunciament de la Sentència: la modificació de la divisió poligonal s’ajusta al que
preveu la normativa d’aplicació (articles 113 del DLegislatiu 1/2005 –TRLUC- i 122 i
ss del seu reglament) en relació a la tramitació dels instruments de gestió
urbanística, entre ells “la divisió poligonal que no continguin els plans urbanístics i la
modificació d’aquesta divisió i també la modificació de la divisió poligonal continguda
en el planejament urbanístic”. Per tant el fet que el planejament general només
contemplés l’execució a través d’un sol polígon constituït per la totalitat del mateix no
impedeix que posteriorment, a través del corresponent expedient de gestió
urbanística es pugui modificar la divisió poligonal continguda en el planejament
d’aplicació.

•

Defectes procedimentals existents en la modificació de la divisió poligonal; per
introducció de canvis substancials durant la tramitació de la modificació
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impugnada (noves valoracions dels aprofitaments, exclusió de determinades
càrregues) que haurien de motivar una nova aprovació inicial i informació
pública.

Pronunciament de la Sentència: s’ha de refusar aquest extrem ja que l’expedient de
modificació de la delimitació poligonal va estar sotmès al tràmit previst a l’article 113
del TRLUC

i 122 i ss del seu reglament; precisament, fruit de les al·legacions

presentades durant el període d’informació pública, es van formular les al·legacions
que van comportar la reducció del valor d’aprofitament i la correlativa exclusió de
determinades càrregues urbanístiques. Res aporta la demandant que posi en qüestió
l’argumentari de l’administració municipal.

•

Manca d’assumpció de les cessions de sòl regulades en el planejament dels
polígons delimitats, falta d’equilibri i d’entitat suficient per a justificar
tècnicament i econòmicament l’autonomia de l’actuació urbanística.

Pronunciament de la Sentència: aquesta pretensió ha de decaure un cop examinats
els epígrafs 5è i 6è de la Memòria justificativa que compleixen amb els requisits que
estableix l’article 112.3 de la Llei d’Urbanisme

•

Manca de documentació de l’estudi complet de les conseqüències socials i
econòmiques de l’execució del pla en polígons, ni justificació de la viabilitat,
no hi ha informe ambiental, ni normes, ni avaluació econòmica ni pla d’etapes,
segons s’exigeix en diversos articles de la normativa urbanística vigent.

Pronunciament de la Sentència: la documentació pretesa per l’actora no es referida
ni exigida

pels instruments de gestió urbanística que ens afecten, es a dir les

divisions poligonals. La que ara s’analitza compleix amb tot el que disposa l’article
122 i ss del RLLUC.

•

Inexistència d’estudi econòmic i financer que garanteixi la proposta de
desmuntatge de la “Fàbrica” i preteses causes d’abstenció i recusació .
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Pronunciament de la Sentència: res empara aquesta denuncia genèrica que ha de
ser desestimada a l’igual que les causes d’abstenció i recusació que son alienes a
l’objecte del present recurs.

•

Manca d’interès públic del trasllat de la Fàbrica.

Pronunciament de la Sentencia: aquesta pretensió no guarda relació amb l’objecte
del recurs.

La sentència no fa especial pronunciament pel que fa a les costes processals
causades per aquest recurs.

Per tot el que s’acaba d’exposar PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents ACORDS:

Primer.- Donar compte de la Sentència El 9 d’octubre de 2012 el Jutjat contenciós
administratiu nº 12 de Barcelona ha dictat sentència nº 275/2012 que desestima el
recurs contenciós administratiu interposat per Xavier Safont-Tria Ramon i
Candidatura d’Unitat Popular, contra el Decret d’Alcaldia de 31 d’agost de 2009, pel
qual es van desestimar els recursos de reposició

interposats per la pròpia

Candidatura d’Unitat Popular i per l’Asociación de Propietaris y Afectados de la
Ronda Barceló, contra l’aprovació definitiva de la modificació de la divisió poligonal
del Pla de Millora Urbana “PMU - àmbit Rda. Barceló-Fabregas i de Caralt (segons
decret d’Alcaldia de 2/4/2009).

Segon.- Comunicar el precedent acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de
Barcelona, a la societat municipal Pumsa, al Gabinet Jurídic de Secretaria General.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats9

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, RECURS ORDINARI
382/2010, INTERPOSAT CONTRA L’ORDRE D’ENDERROC DE CONSTRUCCIÓ
EN ZONA VERDA, AL C. DEL MIRADOR, 5.
La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, ha dictat Sentència el 3
d’octubre de 2012, que desestima el recurs ordinari núm. 382/2010-A, interposat per
J.B.A., contra l’acord de la Junta de Govern Local de 26 d’abril de 2010, que desestima
el recurs de reposició contra l’ordre d’enderroc de la construcció al fons de la parcel·la
que també ocupa zona verda i no compleix amb la separació a fons de parcel·la, al c.
del Mirador, 5.
La Sentència es favorable als interessos municipals, dóna per provat que, segons
plànols i fotografies de l’expedient, la construcció s’excedeix dels límits dels fons de la
parcel·la i entra en zona verda, sense que es pugui oposar la recurrent en base a una
discrepància sobre la superfície de la parcel·la en no haver instat cap procediment de
major cabuda.
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. 2 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 382/2010-A, interposat per
J.B.A., i confirma la legalitat de l’ordre d’enderroc de la construcció al fons de la parcel·la
que ocupa zona verda, al c. del Mirador, 5.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (6).

ORDRE DE RETIRADA DE DUES TANQUES PUBLICITÀRIES A LA CTRA.

N-II, ÀMBIT SANT SIMÓ.
La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Per provisió de 2 de juliol de 2012 ha estat incoat a Publicidad Avenir España, SA
expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de
dues tanques publicitàries il·legalitzables, a la ctra. N-II, àmbit Sant Simó, i li ha estat
concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.
La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.
El servei tècnic municipal ha informat que les tanques publicitàries són il·legalitzables
per estar emplaçades en posicions no admeses. L’article 9 de l’Ordenança municipal
reguladora de la publicitat a Mataró, en sòl privat, únicament admet la seva instal·lació
en sòl de caràcter urbà, i en els següents tipus d’emplaçament:

-

En solars o en tanques de solars.

-

En tanques de protecció d’obres.

-

En terrenys urbans sense ús, limítrofs a vies de circulació.

Les tanques estan emplaçades en sòl urbanitzable programat, a desenvolupar per un
Pla parcial del Pla de Sant Simó, i els terrenys estan qualificats d’equipament.
En els supòsits d’obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el
termini concedit o manifestament il·legals, l’ajuntament ha d’acordar l’enderroc de les
obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada.
19

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
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 emesos en els expedients; l’Ordenança municipal reguladora de la
publicitat a Mataró; 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.- Ordenar a Publicidad Avenir España, SA que en el termini màxim d’un mes,
retiri les dues tanques publicitàries instal·lades, a la ctra. N-II, àmbit de Sant Simó.
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Serveis i Manteniment11

PROPOSTA

D’APROVACIÓ

DE

DOCUMENTS

COMPTABLES

AD/

PARTICIPACIÓ CONSORCI RSU DEL MARESME.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
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“En data 21 de març de 2012 s’aproven, per la Junta General del Consorci per al
Tractament de Residus del Maresme, els preus de tractament per aquest any 2012,
són:
Preus 2012
Cànon fixe

28,33 €

Cànon variable

22,35 €

Cànon ARC

2,79 €

Vist l’informe del tècnic de residus i neteja viària del Servei de Serveis i Manteniment
de data 21 de setembre de 2012, on es quantifiquen les necessitats pressupostàries,
així com la previsió de tones a tractar, per tal de poder cobrir els treballs del Consorci
per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme durant l’any 2012 pel
tractament de la fracció resta, es fa necessària l’aprovació de document AD/ per
import de 174.840,62 euros per tal d’adequar les quantitats reservades al pressupost
d’aquest any, donat que l’import aprovat amb les Bases d’execució del pressupost
2012 era de 2.240.000,00 euros, import que cal regularitzar.
Vist l’informe del tècnic de residus i neteja viària del Servei de Serveis i Manteniment
de data 27 de setembre de 2012, on s’informa de la no repercussió dels costos fixes
previstos del tractament de residus, aprovats per la Junta General del Consorci per al
Tractament de Residus del Maresme en data 19 de setembre de 2012, des d’octubre
a desembre d’aquest any, es fa necessària l’aprovació de document AD/ per import
de 281.345,37 euros per tal d’adequar les quantitats reservades al pressupost
d’aquest any.
Vista la necessitat de l’aprovació del document comptable necessari per tal de donar
cobertura fins a finals d’any els serveis esmentats anteriorment.
Atès el que disposen les bases d’execució del Pressupost 2012 de l’Ajuntament de
Mataró on consta que l’òrgan competent per aprovar els documents comptables
esmentats serà la Junta de Govern Local.
En conseqüència , la regidora delegada d’Obres, Serveis i Manteniment i Via Pública
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proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar els preus de tractament de resta, del Consorci per al Tractament de
Residus del Maresme, per l’any 2012.
Segon.- Aprovar el documents comptables que es relacionen a continuació, en càrrec
al Pressupost Municipal per l’any 2012 :
AD/ 201200016760

174.840,62

400100 162210 22799

Treballs Consorci RSU

AD/ 201200042547

281.345,37

400100 162210 22799

Treballs Consorci RSU

Tercer.- Comunicar el present acord al Servei d’Intervenció, al Servei de Gestió
Econòmica i al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme
als efectes oportuns.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Via pública12

IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:

Expedient número 327/12
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 31 de maig de 2012 es va incoar expedient
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sancionador a M.E.M.D., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada
C12/7011, el dia 7/03/2012, per l'Agent de la Policia Local de Mataró 3438 i 3758 sent
les 17:30 h. a la Ronda Cervantes, 73 de Mataró, i del contingut de l'acta aixecada
C12/14735, el dia 17/05/12, per l'Agent de la Policia Local de Mataró 2748 i 2828 sent
les 13:15 h. al carrer Luther King, 3 de Mataró.
SEGON.- Tanmateix es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la
normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l'esmentada resolució al domicili
de M.E.M.D., que consta recollit al document que motivà l'inici d'aquest procediment,
resultant aquesta infructuosa, sent retornada a aquesta Administració, efectuant un
segon intent de notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s'ha pogut practicar, s'ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de la Província (BOP de data 27 de setembre de 2012), segons el que disposa
l'article 59 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha
transcorregut el període de 10 dies previst a l'art. 14 del Decret 278/93 de 9 de
novembre sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de la competència
de la Generalitat de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions,
sense que fins a data d'avui, s'hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s'ha d'atribuir als fets constatats per funcionaris
als que es reconeix la condició d'autoritat, i que es formalitzin en document públic
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d'una activitat
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als
funcionaris amb condició d'autoritat, en l'art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
1- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
mínima de 150.253,-euros.
3- Portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic, es desprèn de
l’acta del dia 7 de març de 2012.
RESPONSABLES:
D'aquests fets resulta/en responsable/s
- en/na M.E.M.D., amb CIF/NIF: 39947314V, i amb domicili a efectes de notificacions
c/ XXX de Mataró
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NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ:
Els fets declarats provats representen l'incompliment de la normativa actualment
vigent, i concretament consisteixen en:
-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l'article 13.1.b) la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
-No contractar l'assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l'article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l'Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d'una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
- Portar el gos sense morrió, a les parts comunes dels immobles col·lectius i en llocs i
espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a l'article 7.3.e) de la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, en relació a l'article 2 de la mateixa llei, que determina que a les parts
comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús
públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d'anar
lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per
menors de setze anys.
SANCIÓ:
D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull el
principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb la
proposta del instructor/a formulada a la fase d'instrucció, aquesta autoritat
sancionadora acorda imposar:
- Una sanció de 2.404,05,-euros, per infracció molt greu a l'article 13.1.b) de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre.
- Una sanció de 400,-euros, per infracció greu a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de
30 de juliol.
- Una sanció de 300,51-euros, per infracció greu a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l'article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l'article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt
greu.
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La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta
Junta de Govern Local, PROPOSO:
Únic.- Imposar les sancions de 2.404,05,-euros, 400,-euros, i 300,51-euros a
M.E.M.D., per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre i/o a la Llei 10/1999, de 30 de juliol.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13

Unanimitat. (6).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 330/2012, DE 25 DE SETEMBRE DE 2012, DICTADA PEL JUTJAT
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

2/2012-D

CONTRA

LA

RESOLUCIÓ

FORMULADA PER DECRET NÚM. 6341/2011, DE DATA 22 DE SETEMBRE, PER
LA REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“En data 22 de setembre de 2011, per Decret núm. 6341/2011, la regidora delegada
de Via Pública resolgué la desestimació del recurs de reposició interposat per C.S.Q.
contra una sanció imposada per infracció en matèria de trànsit en l’expedient
núm.CR00887696.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 2/2012-D pel Jutjat
Contenciós Administratiu 8 de Barcelona.
En data 25 de setembre de 2012, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 19/09/2012, es dictà sentència núm. 330/2012 resolent-se:
Primero: “1. Desestimar el recurso contencioso administrativo núm. 2/2012-D
interpuesto por la representación procesal de C.S.Q, por resultar ajustada a derecho
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la resolución del Decret 6341/2011, de 22 de septiembre de 2011, de la Regidora
Delegada de Via Pública, Ayuntamiento de Mataró, desestimatoria del recurso de
reposición interpuesto en fecha 23 de agosto de 2011 contra el Decret 5194/2011, de
18 de julio de 2011, de imposición de sanción de 200 euros por la comisición de
infracción consistente en “Parar el vehicle en zona destinada per a la parada d’ús
exclusiu del transport públic urbà” (expediente CR00887696). Segundo: “No procede
una condena en costas, en los términos del Fundamento de Derecho Segundo”.
A la vista del contingut de la sentència recaiguda 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 núm. 330/2012, de
25 de setembre de 2012, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona,
en relació al recurs contenciós administratiu 2/2012-D contra la resolució formulada
per Decret núm. 6341/2011, de data 22 de setembre, per la Regidora Delegada 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.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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