Data de publicació: 21/11/2016

ACTA NÚM. 21/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 17 D’OCTUBRE DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el disset d’octubre de de dos mil setze, 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 DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5na Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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

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 3 d’octubre
de 2016

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació3 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 218/2016, de 5 de
juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu 201/2015-Y contra la resolució de 23 d’abril de
2014.
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4 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 219/2016, de 5 de
juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu 114/2015-Y contra la resolució de 16 de gener de
2015
5 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 165/2016, de 26 de
juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Girona, en relació al recurs
contenciós administratiu 187/2016 contra la resolució de 4 de març de 2016.

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 3 d’octubre de
2016.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

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

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació
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DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 218/2016, DE 5 DE JULIO, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 2 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 201/2015-Y CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 23 D’ABRIL DE 2014.

La Sra Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via pública, Equipaments i
Espais públics, presenta la proposta següent:
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“En data 23 d’abril de 2014, la regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per JVC i imposar
una sanció de 200 € per la comissió d’una infracció greu en matèria de trànsit.

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 201/2015-Y pel
Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona.

En data 5 de juliol de 2016, practicades les actuacions processals procedents, es
dictà sentència núm. 218/2016 que resol: “Que debo desestimar y desestimo el
Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por D. JVC contra el Decreto
2835/2015, de 23 de abril de 2015, de la Regidora de Via Pública, Obres i Serveis del
Ayuntamiento de Mataró, por la que se impuso al actor uns sanción de 200 euros
como responsable de una infracción tipificada en el artículo 146 del Real Decreto
1428/2003, de 21 de noviembre, por el cual se aprueba el Reglamento General de
Circulación (no respetar el semáforo en rojo), así como contra el Decreto 1916/2015,
de 10 de marzo, por el cual se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra
el anterior, declarando que los citados actos son ajustados a derecho, y CONDENO
al actor al pago de 60 euros en concepto de costas procesales”.

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 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern,

PROPOSO:

PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm.
218/2016, de 5 de julio, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2
de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 201/2015-Y
contra la resolució de 23 d’abril de 2014.

SEGON.-

Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal
que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució”.

Es donen per assabentats
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DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 219/2016, DE 5 DE JULIOL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 2 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 114/2015-Y CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 16 DE GENER DE
2015.

La Sra Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via pública, Equipaments i
Espais públics, presenta la proposta següent:
“En data 16 de gener de 2015, la regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per FJLG i
imposar una sanció de 90 € per la comissió d’una infracció lleu en matèria de trànsit.

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 114/15 Y pel Jutjat
Contenciós Administratiu 2 de Barcelona.

En data 5 de juliol de 2016, practicades les actuacions processals procedents, es
dictà sentència núm. 219/2016 que resol: “Que debo desestimar y desestimo el
Recurso Contencioso Administrativo interpuesto por D. FJLG contra el Decreto
282/20015, de 16 de enero de 2015, de la Regidora de Via Pública, Obres i Serveis
del Ayuntamiento de Mataró, por la que se impuso al actor uns sanción de 90 euros
como responsable de una infracción tipificada en el artículo 38 de la Ordenança
Municipal de Circulació (aparcar en zona azul sin el correspondiente ticket,
declarando que el citado acto es ajustado a derecho, y CONDENO al actor al pago de
30 euros en concepto de costas procesales”.

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 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern,
PROPOSO:
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PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm.
219/2016, de 5 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2
de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 114/2015-Y
contra la resolució de 16 de gener de 2015.

SEGON.-

Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal
que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució”.

Es donen per assabantats
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DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 165/2016, DE 26 DE JULIOL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 1 DE GIRONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 187/2016 CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 4 DE MARÇ DE 2016.

La Sra Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via pública, Equipaments i
Espais públics, presenta la proposta següent:

“En data 4 de març de 2016, la regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per JPA i
imposar una sanció de 200 € per la comissió d’una infracció greu en matèria de
trànsit.

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Girona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 187/2016 pel Jutjat
Contenciós Administratiu 1 de Girona.

En data 26 de juliol de 2016, practicades les actuacions processals procedents, es
dictà sentència núm. 165/2016 que resol: “Desestimo el recurso Contencioso
Administrativo formulado por don JPA frente a la resolución a la que se refiere el
fundamento de derecho primero de esta sentencia, sin hacer expresa condena en
costas”.

Fent ús de les atribucions conferides a l’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
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disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern,
PROPOSO:

PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm.
165/2016, de 26 de juliol, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 1
de Girona, en relació al recurs contenciós administratiu 187/2016
contra la resolució de 4 de març de 2016.

SEGON.-

Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal
que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució”.
Es donen per assabentats

FORA DE CONVOCATÒRIA
Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb
posterioritat a la convocatòria, s’ha presentat una proposta relativa a donar
compliment a la sentència 321, de 11 de maig de 2016

dictada en el recurs

d’apel·lació pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat en nom i
representació de l’Ajuntament de Mataró i de la “Fundació Mare Nostra” contra la
sentència núm. 168 del Jutjat del contenciós administratiu número 14 de Barcelona,
de data 6 de juny de 2013, que es confirma íntegrament, que per tràmit d’urgència,
convindria tractar en aquesta sessió:

La urgència és apreciada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 7
assistents a la Junta.
- Llicències urbanístiques i Activitats-
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DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA 321, DE 11 DE MAIG DE 2016

DICTADA EN EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 260/2013 DE LA SECCIÓ
TERCERA

DEL

TRIBUNAL

SUPERIOR

DE

JUSTÍCIA

DE

CATALUNYA

INTERPOSAT EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I
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DE LA “FUNDACIÓ MARE NOSTRA” CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 168 DEL
JUTJAT DEL CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 14 DE BARCELONA
(RECURS NÚM. 612/2010), DE DATA 6 DE JUNY DE 2013, QUE ES CONFIRMA
ÍNTEGRAMENT, QUE PER TRÀMIT D’URGÈNCIA, CONVINDRIA TRACTAR EN
AQUESTA SESSIÓ:

La Sra. Núria Calpe i Marquet, Regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient,
Sostenibilitat i Habitatge, presenta la proposta següent:

“En data 11 de maig de 2016 el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala
contenciosa administrativa, secció tercera, ha decidit el següent:

Desestimar el present recurs d’apel·lació interposat en nom i representació de
l’Ajuntament de Mataró i de la “Fundació Mare Nostra” contra la sentència del Jutjat
del contenciós administratiu número 14 de Barcelona, de data 6 de juny de 2013.
Amb expressa imposició a les parts apel·lants de les costes causades a l’apel·lada
per raó cadascuna del seu respectiu recurs, cada una de 300 euros en concepte
d’honoraris de lletrat.
La sentència no és favorable als interessos municipals, ja que confirma la sentència del
jutjat contenciós administratiu número 14 de Barcelona, que va estimar el recurs
contenciós administratiu interposat per la representació processal de la comunitat de
propietaris del carrer de l’Esplanada 74-76, de Mataró, i en conseqüència anul·la el
decret de l’Ajuntament de Mataró número 8004/2010, de 4 d’octubre, així com el decret
número 6457/2010, de 30 de juliol, sense costes. Aquests decrets concedien a la
“Fundació Mare Nostra”, llicència ambiental tipus 2 de modificació i ampliació de
l’activitat de residència i centre de dia per a gent gran, emplaçada al carrer de
l’Esplanada, 76, de Mataró.

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

Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
resolució d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els següents
ACORDS:
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Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència 321, d’11 de maig de
2016

dictada en el recurs d’apel·lació núm. 260/2013 de la Secció Tercera del

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat en nom i representació de
l’Ajuntament de Mataró i de la “Fundació Mare Nostra” contra la sentència núm. 168
del Jutjat del contenciós administratiu número 14

de Barcelona ( recurs núm.

612/2010), de data 6 de juny de 2013, que es confirma íntegrament.
Segon.- Executar la sentència anterior en el seus propis termes, anul·lant els decrets
núm. 8004/2010, d’4 d’octubre i 6457/2010, de 30 de juliol, pels quals es concedia a la
“Fundació Mare Nostra” llicència ambiental tipus 2 de modificació i ampliació de
l’activitat de residència i centre de dia per a gent gran, emplaçada al carrer de
l’Esplanada, 76, de Mataró, amb 55 places de residents i 50 de dia. En conseqüència
la “Fundació Mare Nostra” haurà d’ajustar la seva activitat de residència i centre de
dia a les determinacions de la llicència d’activitat atorgada per decret 6418/2009 de
22 de juliol per a 42 places residencials i 50 places de dia.
NOTIFICAR la present resolució a la Secció Tercera del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, sala contenciosa-administrativa; a la “Fundació Mare Nostra” i al
Registre d’entitats, serveis i establiments socials del Departament de Benestar Social
i Família de la Generalitat de Catalunya.

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

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 i deu minuts de la tarda, el
senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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