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Data publicació: 06/10/16  

 

ACTA NÚM.  12/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LO CAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 30  DE  MAIG  DE  2016. 

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

 

 

A la ciutat de Mataró, el trenta de maig 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           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

 
 
 

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

 

 

Excusa la seva assistència la senyora Núria Calpe i Marquet,  3na. 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  17 de maig de 
2016 

 
 
 
2 DESPATX OFICIAL  

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions-  
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3 Aprovar l’adjudicació del servei de manteniment dels aparells elevadors en edificis 

municipals de l’Ajuntament de Mataró 
4 Aprovar l’adjudicació del servei d’ assistència tècnica per a l’ organització de la Festa 

al Cel 2016 a Mataró 
5 Aprovar l’adjudicació de la gestió de la graella aèria  i serveis associats de la Festa al 

Cel 2016 a Mataró 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT  
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
6 Donar-se per assabentats de la Sentència 114/2016 del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya, que estima parcialment el recurs contenciós administratiu núm. 
116/2012, interposat contra l’Estudi de detall de les Unitats Mínimes UMP 2 i UMP 3 
de les Illes 2 i 3 del Pla de Millora urbana PMU-01d de la rda. Barceló/Illa Fàbregas i 
de Caralt 

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

 
7 Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya de 29 de desembre de 2015, que estima en part el recurs d’apel·lació núm. 
85/2013 interposat contra la Sentencia del JCA núm. 4 de Barcelona en recurs núm. 
26/2011, en relació a la inadmissibilitat de la revisió d’ofici de la llicència d’obres per 
instal·lar ascensors a la via pública, a la rda. Sant Oleguer, 13-15, 17-19 i 21-23. 

8 Donar-se per assabentats de la Sentència de 29 de febrer de 2016, dictada pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en recurs d’apel·lació contra la Sentència 
del JCA número 13 de Barcelona, que desestima el recurs núm. 635/2010 interposat 
contra decret d’arxiu d’expedient per la legalització de llicència d’activitat per la 
instal·lació de telefonia al Camí dels Caputxins 45 de Mataró. 

 
 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  17 de maig de 

2016. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

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

 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ E CONÒMICA 
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 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 

-Servei de Compres i Contractacions-  

 

 

3 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D ELS 

APARELLS ELEVADORS EN EDIFICIS MUNICIPALS DE L’AJUN TAMENT DE 

MATARÓ 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Anterquera, regidor delegat de Serveis Centrals, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data  8 de febrer de 2016 es va iniciar el 

procediment per la contractació del servei de manteniment dels aparells elevadors en 

edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 120.242 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de 

durada inicial del contracte. 

 

Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar nou licitadors: A. Embarba 

SA, Ascensores del Vallés SA, Schindler SA, Kone Elevadores SA,  Thyssenkrupp 

Elevadores SL, Ascensores Eninter SLU, Zardoya Otis SA,  Eulen SA i Orona, 

Soc.Coop. 

 

Mitjançant informe de data 6 d’abril de 2016, l’ arquitecta tècnica municipal del Servei 

d’Equipaments Municipals  va procedir a la valoració dels criteris de valoració que 

depenen d’un judici de valor, i mitjançant informe de 2 de maig de 2016, va procedir a 

la valoració de l’oferta econòmica, tot proposant l’adjudicació del contracte a favor de 

l’empresa Kone Elevadores, SA 

S’adjunta al present acord còpia dels dos informes. 

 

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

contractació a les partides corresponents del  pressupost de l’exercici 2016. Així 

mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient  per als exercici 2017 i 

2018. 

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret 
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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 el servei de manteniment dels aparells elevadors en els edificis 

municipals, a favor de l’empresa Kone Elevadores, SA., pels preus unitaris que 

consten en la seva oferta.. 

 

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

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

de l’adjudicació: 

 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 6.012,10 euros, 
corresponent al 5% del preu d’adjudicació. 

 

b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

c) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre 
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.   

 
d) Documentació acreditativa de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que 

faculta per contractar, amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa 
de l’esmentada matrícula. 

e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb 
l’Administració pública que estableix l’article 60 del Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar 
amb aquesta Administració local, l’existència de deutes de naturalesa 
tributària pendents de pagament en període executiu. 

 
f) Documentació justificativa de la seva solvència econòmica i financera mitjançant 

documentació acreditativa d’un volum anual de negocis, que referit a l’any de 
més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 90.181,50 
euros. 

 
g) Relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent 

import, data i destinatari, públic o privat. 
 

h) Un mínim de tres certificats de correcte execució de treballs anàlegs als que 
són objecte del present contracte i import superior a 36.000 euros anuals. 
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat 
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al qual s’hagi prestat el servei. 
 

i) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels 
Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i 
Homes. (només si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, 
declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa). 

 

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

seva oferta. 

 

Tercer.-  Un cop hagi aportat tota la documentació 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 

517,53 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i en el BOE 

 

Cinquè.-  Disposar a favor de Kone Elevadores, SA., l’import total de 145.492,82 

euros, a càrrec de les  corresponents partides  del pressupost municipal aprovat per a 

la present anualitat 2016 i pels que s’aprovin pels exercicis 2017 i 2018, desglossats 

de la manera següent: 

 
Exercici 2016: 
• 42.435,41 euros (relació D núm. 1943).  

 
 Exercici 2017 i 2018:  

• 103.057,41 euros (relació ADPOS núm. 1949). 
 

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

a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovin per l’exercici 2017 i 2018, a fi de poder atendre les obligacions que meriti 

aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

Setè.-  Autoritzar  les operacions comptables inverses següents:  

- 6.062,19 euros (relació A/ núm. 1946). 
- 96.995,22 euros (relació APOS/ núm. 1947). 

 

Vuitè.-  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. (6).  

 

 

 

4 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ ASSISTÈNCIA T ÈCNICA PER 

A L’ ORGANITZACIÓ DE LA FESTA AL CEL 2016 A MATARÓ 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Anterquera, regidor delegat de Serveis Centrals, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’ abril de 2016 es va iniciar el 

procediment per la contractació del servei d’ assistència tècnica per a l’ organització 

de  la festa al Cel 2016, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 66.700 euros, IVA no inclòs.  

 

Durant el termini de presentació d’ofertes es va presentar un  licitador: Actividades de 

Ocio y Educación, SL 

Mitjançant informe de data  19 de maig de 2016, el cap del Servei de Promoció de 

Ciutat i Comerç, va procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen d’un 

judici de valor i de l’ oferta econòmica, tot proposant l’adjudicació del contracte a favor 

de l’empresa Actividades de Ocio y Educación, SL 

 

S’adjunta al present acord còpia del informe. 

 

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

contractació a la partida corresponent del  pressupost de l’exercici 2016.  

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. 

 

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 el servei d’ assistència tècnica per l’ organització de la Festa al Cel 
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2016, a favor de l’empresa Actividades de Ocio y Educación, SL per l’import de 

66.700 euros, IVA no inclòs. 

 

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

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

de l’adjudicació: 

 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.335 euros, 
corresponent al 5% del preu d’adjudicació. 

 
b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

c) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre 
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant. 

 
d) Documentació acreditativa de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que 

faculta per contractar, amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa 
de l’esmentada matrícula. 

 
e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’ art. 60 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques.  

 
f) Documentació justificativa de la seva solvència econòmica i financera mitjançant 

documentació acreditativa d’un volum anual de negocis, que referit a l’any de 
més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 110.055 
euros. 

 
g) Documentació acreditativa de disposar d’una assegurança de responsabilitat 

civil amb una cobertura mínima de 600.000 euros. 
 

h) Relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent 
import, data i destinatari, públic o privat. 

 
i) Un mínim de tres certificats de correcte execució de treballs anàlegs als que 

són objecte del present contracte i import superior a 40.000 euros anuals. 
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat 
al qual s’hagi prestat el servei. 

 
j) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels 

Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i 
Homes. (només si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, 
declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa). 

 

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

seva oferta. 
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Tercer.-  Un cop hagi aportat tota la documentació 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  

353,97 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Cinquè.-  Disposar a favor d’ Actividades de Ocio y Educación, SL   l’import  80.707 

euros, a càrrec de la partida 330200/432170/22799 del pressupost municipal aprovat 

per a la present anualitat 2016 (D núm. 55188)  

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

contractant. 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 
 
5 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LA GESTIÓ DE LA GRAELLA AÈRIA  I 

SERVEIS ASSOCIATS DE LA FESTA AL CEL 2016 A MATARÓ 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Anterquera, regidor delegat de Serveis Centrals, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 21 d’ abril de 2016 es va iniciar el 

procediment per la contractació del servei de gestió de la graella aèria i serveis 

associats de la festa al Cel 2016, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 

del contracte de fins a 80.000 euros, IVA no inclòs.  

 

Durant el termini de presentació d’ofertes es va presentar un  licitador: Aero Club 

Barcelona-Sabadell 

 

Mitjançant informe de data  12 de maig de 2016, el cap del Servei de Promoció de 

Ciutat i Comerç, va procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen d’un 

judici de valor, i mitjançant informe de 19 de maig  de 2016, va procedir a la valoració 

de l’oferta econòmica, tot proposant l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa 

Aero Club Barcelona-Sabadell. 
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S’adjunta al present acord còpia dels dos informes. 

 

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

contractació a la partida corresponent del  pressupost de l’exercici 2016.  

 

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret 

legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 

contractes del sector públic. 

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 el servei de gestió de la graella aèria de la Festa al Cel 2016, a 

favor de l’empresa Aero Club Barcelona-Sabadell , per l’import de 80.000 euros, IVA 

no inclòs. 

 

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

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

de l’adjudicació: 

 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 4.000 euros, 
corresponent al 5% del preu d’adjudicació. 

 
b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 

c) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre 
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.   

 
d) Documentació acreditativa de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que 

faculta per contractar, amb  declaració conforme no ha estat donat de baixa 
de l’esmentada matrícula. 

 
e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de 
Contractes de les administracions públiques.   

 
f) Documentació justificativa de la seva solvència econòmica i financera mitjançant 

documentació acreditativa d’un volum anual de negocis, que referit a l’any de 
més volum de negoci dels tres últims acabats, ha de ser almenys de 132.000 
euros. 

 
g) Documentació acreditativa de disposar d’una assegurança de responsabilitat 

civil amb una cobertura mínima de 600.000 euros. 
h) Relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent 
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import, data i destinatari, públic o privat. 
 

i) Un mínim de tres certificats de correcte execució de treballs anàlegs als que 
són objecte del present contracte i import superior a 48.000 euros anuals. 
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat 
al qual s’hagi prestat el servei. 

j) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels 
Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i 
Homes. (només si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari, 
declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa). 

 

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

seva oferta. 

 

Tercer.-  Un cop hagi aportat tota la documentació 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  

353,40 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Cinquè.-  Disposar a favor de Aero Club Barcelona-Sabadell,  l’import 96.800 euros, a 

càrrec de la partida 330200/432170/22799 del pressupost municipal aprovat per a la 

present anualitat 2016 (D núm. 55187)  

 

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

contractant. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6).  

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT  

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
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6 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 114/2016  DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE EST IMA 

PARCIALMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.  116/2012, 

INTERPOSAT CONTRA L’ESTUDI DE DETALL DE LES UNITATS  MÍNIMES UMP 2 

I UMP 3 DE LES ILLES 2 I 3 DEL PLA DE MILLORA URBAN A PMU-01D DE LA 

RDA. BARCELÓ/ILLA FÀBREGAS I DE CARALT 

 

El senyor David Bote Paz, Alcalde President, presenta la proposta següent: 

 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 

Tercera, ha dictat Sentència  núm. 114 el 29 de febrer de 2016, que estima en part el 

recurs contenciós administratiu núm. 116/2012, interposat per Habitatge Entorn SCCL, 

contra l’acord del Ple de l’Ajuntament d’1 de març de 2012, d’aprovació definitiva de 

l’Estudi de Detall de les Unitats Mínimes de Projecte UMP 2 i 3 del Pla de Millora 

Urbana PMU 01d- Rda. Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt. 

 

La Sentència desestima la impugnació indirecta del Pla de millora urbana  PMU-01d de 

la ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt, i estima la nul·litat de ple dret i anul·la l’Estudi 

de detall per: 

 

a) Tenir les figures dels Estudis de Detall un règim transitori a partir de la derogació del 

Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós dels textos 

legals vigents a Catalunya en matèria urbanística.  

 
b) La llei i decrets legislatius d’urbanisme posteriors Llei 2/2002, DLeg. 1/2005 i DLeg. 

10/2010, permeten transitòriament  els Estudis de detall exigits pel planejament 

vigent a tramitar d’acord amb la regulació del DLeg. 1/1990. 

 
c) El Pla general d’ordenació de Mataró de 1997, va ser objecte de la Modificació 

puntual del Pla general àmbit Ronda Barceló–Illa Fàbregas de Caralt, aprovada 

definitivament el 12 de maig de 2006 i el 6 de novembre de 2006, la qual preveu un 

Pla de millora urbana per a l’ordenació detallada. 

 
d) El Pla de millora urbana PMU-01d de la Ronda Barceló/Illa Fàbregas i de Caralt, 

aprovat definitivament el 22 de juliol de 2010, al seu article 7 disposa que el Pla es 

desenvoluparà amb les determinacions dels plans especials, les UMP, els projecte 

de reparcel·lació i del projecte d’urbanització, però no preveu l’Estudi de detall. 

e) L’ordenació volumètrica d’acord amb la legislació posterior a la Llei 2/2002, s’ha de 

plantejar en un Pla de millora urbana o altres figures de planejament urbanístic, al 
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seu cas especial, si s’escau. 

 

f) A més l’Estudi de detall impugnat s’excedeix de la seva funció d’alineacions i rasants 

i d’ordenació volumètrica. En la fase 1a per la posició de nuclis d’escala, avanç de 

distribució i número d’habitatges per parcel·la i accessos i alternatives d’organització 

d’aparcament subterrani. En la fase 2a per entrar en elements i materials emprats en 

una primera llicència que vinculen a la resta de parcel·les o/i elements protectors 

que tenen caràcter preferent. 

 

Vistos els articles 103 i 104 de la Llei Reguladora de la jurisdicció contenciosa 

administrativa, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències 

delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015 l’adopció, si s’escau, 

dels següents ACORDS: 

 

Primer.-  Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 114/2016 del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, de 

29 de febrer de 2016, que estima en part el recurs contenciós administratiu núm. 

116/2012, interposat per Habitatge Entorn SCCL, contra l’acord del Ple de l’Ajuntament 

d’1 de març de 2012, d’aprovació definitiva de l’Estudi de Detall de les Unitats Mínimes 

de Projecte UMP 2 i 3 del Pla de Millora Urbana PMU 01d- Rda. Barceló / Illa 

Fàbregas i de Caralt, i a l’anul·la.  

 

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

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

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

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIB UNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 29 DE DESEMBRE  DE 2015, QUE 

ESTIMA EN PART EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM. 85/2013 INTERPOSAT 

CONTRA LA SENTENCIA DEL JCA NÚM. 4 DE BARCELONA EN RECURS NÚM. 

26/2011, EN RELACIÓ A LA INADMISSIBILITAT DE LA REV ISIÓ D’OFICI DE LA 

LLICÈNCIA D’OBRES PER INSTAL·LAR ASCENSORS A LA VIA  PÚBLICA, A LA 

RDA. SANT OLEGUER, 13-15, 17-19 I 21-23. 
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El senyor David Bote Paz, Alcalde President, presenta la proposta següent: 

 

“En data 29 de desembre de 2015  el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala 

contenciosa administrativa, secció tercera, ha decidit el següent: 

 

1r) Estimar en part el recurs d’apel·lació interposat per O.G.M, A.G.J., S.B.M., V.R.M., 

J.G.M. i Ferreteria Via Julia,  contra la sentència emesa pel Jutjat del contenciós 

administratiu número 4 de Barcelona, dictada en procediment 26/2011, i revocar la 

part d’aquesta únicament pel que fa al pronunciament de costes, que es deixa sense 

efecte. 

 

2n) Mantenir la resta de pronunciaments de la sentència, i en conseqüència, 

desestimar el recurs contenciós administratiu interposat a nom dels apel·lants contra 

els decrets de 29 d’octubre de 2010, del conseller delegat d’habitatge de l’Ajuntament 

de Mataró, en els que es declara la inadmissibilitat de la sol·licitud d’aquesta part, de 

revisió d’ofici de al llicència d’obres concedida per decret de 6 de març de 2009 a les 

comunitats de propietaris de la Ronda Sant Oleguer, 13-15, 17-19, i 21-23 de Mataró, 

per instal·lar ascensors a la via pública per fer accessibles dels als edificis 

d’habitatges de les seves finques.” 

 

La sentència és favorable als interessos municipals, ja que confirma la sentència del 

jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona, que desestima el recurs 

contenciós administratiu interposat contra una resolució municipal declarant la 

inadmisibilitat de la sol·licitud de revisió d’una llicència municipal. 

 

El TSJC manifesta en relació en primer lloc, amb els motius de revisió de la llicència 

consistents en la manca de la signatura del president de la comunitat de propietaris 

dels diferents edificis, i la signatura de les sol·licitud de les llicències per qui eren els 

presidents de cadascuna de les comunitat de propietaris, no és motiu de nul·litat de 

ple dret, donat que consta l’acord de la comunitat per la majoria 90 % de les quotes 

de participació, i consta que la Junta de Govern Local va aprovar les concessions 

demanials dels terrenys en què hi ha instal·lat l’ascensor, que no van ser impugnats 

ni anul·lats.  

 

En segon lloc, s’al·lega en la demanda la presentació dels projectes d’obra i els 

estudis de seguretat i salut amb posterioritat a les sol·licitud de llicències,la qual cosa 
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es desestima donat que es van presentar però amb posterioritat, però abans dels 

decrets atorgant les llicències. 

 

En tercer lloc, s’al·lega la omissió d’informe tècnic actualitzat sobre la possibilitat 

d’ubicar els ascensors a l’interior dels edifici, donat que la llicència es va fonamentar 

en un informe d’inspecció fet amb anterioritat a l’aprovació de la modificació  puntual 

del PGO de Mataró, aprovada per resolució del conseller de PTOP de la Generalitat 

de Catalunya en data 30.05.2007, que la disposició addicional sèptima permetia la 

instal·lació d’ascensors a l’exterior dels edificis plurifamiliars d’habitatges, així com 

l’incompliment dels esmentats decrets de la referida disposició addicional sèptima.  

 

Respecte d’aquest punt, el Tribunal considera que si bé la llicència es fonamenta en 

un informe d’inspecció anterior això no vol dir que no s’ajustés a la realitat, ni tampoc 

s’ha acreditat en el procés de noves circumstàncies que no es tinguessin en compte 

en l’informe de la llicència.  

 

El Tribunal també manifesta que no hi ha prova de l’afectació per la llicència de 

terrenys qualificats com espais lliures d’edificació de caràcter públic, per la qual cosa 

no hi ha vulneració de l’article 202.1b) del DL 1/2005, ni s’ha acreditat l’incompliment 

de la disposició addicionals sèptima. 

 

Per últim el Tribunal diu que del dictamen pericial processal i de l’informe pericial de 

part, s’acredita que els ascensors no es podien ubicar en un pati de llums o en el forat 

de l’escala, sinó que havien d’afectar als habitatges, les seves terrasses i patis, i a 

l’habitabilitat de les seves habitacions, i que malgrat en dos de les opcions, no es 

podia garantir una cabina d’ascensor amb una superfície mínima útil practicable, i 

amb la conseqüent reducció de barreres arquitectòniques, finalitat de la disposició 

addicional sèptima del PGO, per tant, el cas del procés encaixa en l’excepció que 

permet la ubicació dels ascensors a l’exterior. 

 

També es considera que l’al·legació de desviació de poder en tot cas seria motiu 

d’anul·labilitat i no de nul·litat, no quedant provat que la finalitat de les llicències fos 

només la de permetre col·locar l’ascensor. 

 

Respecte a les costes, s’estima l’apel·lació al no aprecia mala fe o temeritat de 

l’actora. 
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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 

per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els següents 

ACORDS: 

 

Primer.-   Donar-se per assabentada  de la sentència de 29 de desembre de 2015,  

dictada en el recurs d’apel·lació  pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

interposat per  O.G.M, A.G.J., S.B.M., V.R.M., J.G.M. i Ferreteria Via Julia,  contra la 

sentència emesa pel Jutjat del contenciós administratiu número 4 de Barcelona, 

dictada en procediment 26/2011, que revocar la part d’aquesta únicament pel que fa 

al pronunciament de costes, que es deixa sense efecte. I, manté la resta de 

pronunciaments de la sentència, i en conseqüència, desestimar el recurs contenciós 

administratiu interposat a nom dels apel·lants contra els decrets de 29 d’octubre de 

2010, del conseller delegat d’habitatge de l’Ajuntament de Mataró, en els que es 

declara la inadmissibilitat de la sol·licitud d’aquesta part, de revisió d’ofici de al 

llicència d’obres concedida per decret de 6 de març de 2009 a les comunitats de 

propietaris de la Ronda Sant Oleguer, 13-15, 17-19, i 21-23 de Mataró, per instal·lar 

ascensors a la via pública per fer accessibles dels als edificis d’habitatges de les 

seves finques. 

Segon.-   Notificar la present resolució a acord al Jutjat contenciós administratiu 4 de 

Barcelona. 

 

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

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

8 DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DE 29 DE  FEBRER 

DE 2016, DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA 

EN RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA DEL JCA NÚMERO 13 DE 

BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS NÚM. 635/2010 IN TERPOSAT 

CONTRA DECRET D’ARXIU D’EXPEDIENT PER LA LEGALITZAC IÓ DE 

LLICÈNCIA D’ACTIVITAT PER LA INSTAL·LACIÓ DE TELEFO NIA AL CAMÍ DELS 
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CAPUTXINS 45 DE MATARÓ. 

 
 
El senyor David Bote Paz, Alcalde President, presenta la proposta següent: 

 
 
“En data 29 de febrer 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 a nom de l’Associació de veïns 

de Molins, Torner, Primer de Maig contra la sentència núm. 319, de 30 de setembre 

de 2013 del Jutjat del contenciós administratiu de Barcelona número 13, recaiguda en 

el procediment 635/2010, que en la seva part dispositiva en la part necessària 

estableix “Que desestimant íntegrament el recurs contenciós administratiu interposat 

pel Procurador dels Tribunals Sr.J.E.C.R., en nom i representació d’Associació de 

veïns Molins Torner-Primer de Maig contra la resolució impugnada conforme a dret”, 

que es confirma íntegrament. “ 

 

La sentència és favorable als interessos municipals, ja que confirma la sentència del 

jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona, que desestima el recurs 

contenciós administratiu interposat contra una resolució municipal de data 08.10.2010, 

que declara l’arxiu de l’expedient de legalització d’activitat de telefonia mòbil 

desenvolupada per la mercantil Vodafone en l’edifici situat al Cami dels Caputxins, núm. 

45 de Mataró.  

 

El TSJC manifesta que el recurs impugna la resolució d’arxiu d’un expedient de 

protecció de la legalitat urbanística, i que no es pot plantejar la correcció de la 

resolució municipal de data 18.05.2010 de concessió d’una llicència ambiental. 

S’entra amb el recurs amb una desviació processal, no sent possible estendre el 

recurs amb un altre procediment administratiu amb una resolució que és ferma. Per 

tant, el procediment es centra en si és correcta la resolució d’arxiu de l’expedient de 

legalització, que tenia com objectiu la paralització de l’activitat metre no estigues 

legalitzada, i aquest objectiu decau amb la corresponent legalització, per la qual cosa 

la resolució d’arxiu és procedent en tant que han estat verificats els requisits tècnics 

per la renovació de l’activitat. 

 

També respecte a la indirecta impugnació de l’ordenança municipal d’emplaçament 

d’instal·lacions de radiocomunicacions del municipi de Mataró, el Tribunal considera 

que no hi ha un vincle directe entre la resolució impugnada i l’ordenança qüestionada, 
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donat que la resolució d’arxiu no es fonamenta en l’aplicació de l’ordenança i si amb 

el reglament d’activitats de Mataró i en la derogada Llei 3/1998, d’intervenció integral 

de l’Administració ambiental. 

 

Per últim el Tribunal  fa condemna a les costes del recurs d’apel·lació a la part 

apel·lant si bé amb la limitació en concepte d’honoraris de lletrat de cadascuna de les 

part apel·lades de 500€. 

 

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 

per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els següents 

ACORDS: 

Primer.-   Donar-se per assabentada  de la sentència 117, de 29 de febrer de 2016  

dictada en el recurs d’apel·lació  pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

interposat 

per interposat a nom de l’Associació de veïns de Molins, Torner, Primer de Maig 

contra la sentència núm. 319, de 30 de setembre de 2013 del Jutjat del contenciós 

administratiu de Barcelona número 13, recaiguda en el procediment 635/2010, que en 

la seva part dispositiva en la part necessària estableix “Que desestimant íntegrament 

el recurs contenciós administratiu interposat pel Procurador dels Tribunals 

Sr.J.E.C.R., en nom i representació d’Associació de veïns Molins Torner-Primer de 

Maig contra la resolució impugnada conforme a dret”, que es confirma íntegrament. 

 

Segon.-   Notificar la present resolució a acord al Jutjat contenciós administratiu 13 de 

Barcelona. 

 

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

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 
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I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i deu minuts de tres de la 

tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la 

present acta. 

 


