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ACTA NÚM. 16/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 14 DE JULIOL DE  2014. 

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

 

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

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

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

senyor JOAN MORA I BOSCH, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En Joan Mora i Bosch           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

 

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

 

 

Excusa la seva assistència la senyora Na Montserrat Rodriguez i Sánchez, 3ra. 

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 les Actes de les sessions ordinària i extraordinària que 
tinguéren lloc el 30 de juny i 7 de juliol de 2014, respectivament.  

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

 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, del servei de manteniment de solars 
municipals.  

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari per la 
Policia Local.  

5 Aprovar l’adjudicació de la contractació del servei d’atenció als infants de les Escoles 
Bressol Municipals  

 
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 
6 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la provisió del lloc de treball de 

Coordinador/a Atenció Ciutadana Presencial. 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
7 Ratificar diversos decrets de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de 

l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, dins la 
convocatòria de la Llei de Barris, des del 28.04.2014 al 06.06.2014. 

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

 
8 Donar-se per assabentada de la sentència de 8 de maig de 2014 del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 2 de Barcelona, la qual desestima el recurs ordinari núm. 
616/2011-I, interposat contra la resolució municipal de data 24 de desembre de 2010, 
en virtut de la qual es va resoldre arxivar l’expedient de legalització número 20100295 
LEG. 

 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

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

del Dia. 

 

 

1 – Són aprovades els esborranys de les Actes de les sessions que tingueren lloc el 

30 de juny i 7 de juliol de 2014, ordinària i extraordinària, respectivament. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 

 

 

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT DE SOLARS 

MUNICIPALS.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 02/06/2014, el cap del Servei d’Equipaments Municipals 

sol·licita la tramitació de la contractació del servei de manteniment de solars 

municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 

33.057,86 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat 

del contracte és de 72.727,29 euros. 

 
Consta a l’expedient: 

 
• informe del secretari general de data 19/06/2014, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 

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

públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons de data 19/06/2014 respecte a la previsió 

d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 
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la present contractació a les corresponents partides dels pressupost municipals 

que s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016. 

 

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

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

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de solars 

municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 

33.057,86 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat 

de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions, el valor estimat 

del contracte és de 72.727,29 euros. 

 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.-. Atendre la despesa de fins a 33.057,86 €, més 6.942,14 euros en concepte 

d’IVA, en total 40.000,00 €, de la següent manera: 

 

Partida 400103/155150/21001: 10.833,33 € (op. A núm. 47157) 

Partida 400103/155150/21001: 20.000,00 € (op. APOS núm. 47158) 

Partida 400103/155150/21001:  9.166,67  € (op. APOS núm. 47158) 
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Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les esmentades partides 

dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2015 i 2016, a fi de poder 

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

esmentades anualitats.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DEL SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI PER LA 

POLICIA LOCAL.  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per informe de data 23/05/2014, l’intendent major, cap de la Policia Local, sol·licita la 

tramitació de la contractació del subministrament de vestuari per la Policia Local per 

un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 105.114,40 

euros, IVA exclòs. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 04/07/2014, respecte de l’adequació dels 

plecs administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per 

la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons de data 04/07/2014 respecte l’existència de crèdit 

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

contractació a la partida 400600/132240/22104 del pressupost municipal aprovat 
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per a la present anualitat, i la previsió de la seva existència en el pressupost que 

s’aprovi per a l’exercici 2015. 

 

Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu 

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

sector públic. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 565/2013 de 25 de 

gener, de delegació de competències, , qui subscriu, regidor delegat d’Administració i 

Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de vestuari per la 

Policia Local per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins 

a 105.114,40 euros, IVA exclòs. 

 

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà 

la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 

ordinària i procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada. 

 

Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 

aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa de fins a 105.114,40 euros, més 22.074,03 euros en 

concepte d’ IVA, en total 127.188,43 euros, a càrrec de la partida 

400600/132240/22104, d’acord amb els següents imports i anualitats: 

 

Exercici 2014:  63.261,10 € (op. A núm. 42017) 

Exercici 2015: 63.927,33 € (op. APOS núm. 42018) 

 

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida 
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del  pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2015, a fi de poder atendre les despeses 

que es preveu meriti la present contractació durant aquella anualitat.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

5 APROVAR L’ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI 

D’ATENCIÓ ALS INFANTS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS  

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de març   de 2014 es va iniciar el 

procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del servei d’ atenció als 

infants de les Escoles Bressol Municipals , per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 612.120,16 euros, IVA exempt, pels dos cursos  

de durada inicial del contracte. 

 

Mitjançant informe de data 26 de maig  de 2014, la cap de la Secció d’ Educació 

Infantil, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici 

de valor, i per informe de data 13 de juny de 2014 ha valorat les ofertes econòmiques, 

tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “Fundació Catalana de l’Esplai”. 

S’adjunta al present acord còpia d’ambdós informes. 

 

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

contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la 

present anualitat 2014. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient 

en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis  2015 i 2016. 

 

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

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

contractes del sector públic. 
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Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 

han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local  l’adopció dels següents 

acords: 

 

Primer.- Adjudicar la contractació del servei d’ atenció als infants de les Escoles 

Bressol Municipals, a favor de l’empresa “Fundació Catalana de l’Esplai”  per un 

import de 587.552,98 €,  iva exempt. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa “Fundació Catalana de 

l’Esplai” aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la 

recepció de la notificació del present acord, la següent documentació: 

 

a) documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves 

obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 

b) documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria d’aquesta 

Corporació la garantia definitiva per import de 29.377,65 euros, equivalent al 5 

per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA. 

 

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

seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador. 

 

Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa 

adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del 

corresponent contracte administratiu. 

 

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 107,20 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 

 

Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Fundació Catalana de l’Esplai” l’import de 

587.552,98 euros, IVA exempt, de la següent manera: 

 

Exercici 2014: Relació D núm. 2418 per import de 105.469,39 euros. 

Exercici 2015: Relació ADPOS núm. 2422 per import  de 293.776,48 euros. 

 Exercici 2016: Relació ADPOS núm. 2423 per import  de 188.307,14 euros 
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Sisè. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient a 

les corresponents partides dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2015 i 

2016. 

 

Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import 

adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents: 

 

Any 2014: Relació A/ núm. 2421 per import  de 4.411,91 € 

Any 2015: Relació APOS/ núm. 2419 per import de 306.060,07 

Any 2016: Relació APOS/  núm. 2420 per import de 196.178,79 € 

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

6 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE COORDINADOR/A ATENCIÓ 

CIUTADANA PRESENCIAL. 

 

El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, 

presenta la proposta següent: 

 

“Atès que existeix la necessitat de proveir provisionalment el lloc de treball 

especialitzat de coordinador/a d’atenció ciutadana presencial, adscrit al Servei 

d’Atenció Ciutadana, de l’Àrea d’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 17 de novembre de 2003, 
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acordà aprovar les bases per a regular la provisió de llocs de treball entre personal 

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

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

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

convocatòria en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, 

regulin l’esmentat procés de provisió. 

 

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

treball ha de ser mitjançant el procediment de concurs específic, és a dir, de mèrit 

amb proves, entre personal funcionari de carrera, de l’escala d’administració general, 

que ocupin plaça de grup A2 o grup C1. 

 

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. 

 

El Regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ dictamen de la Comissió 

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

ACORDS: 

 

Primer.- Aprovar les bases específiques que s’adjunten com a annex i que regularan, 

juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, la 

provisió del lloc de treball especialitzat de coordinador/a d’atenció ciutadana 

presencial, adscrit al Servei d’Atenció Ciutadana. 

 

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

 

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

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

de convocatòria en el portal corporatiu. 

 

Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al portal 
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corporatiu, i exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, per a general 

coneixement.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

7 RATIFICAR DIVERSOS DECRETS DE CONCESSIÓ D’AJUTS PER A 

OBRES DE REHABILITACIÓ I MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT D’HABITATGES 

EN ELS BARRIS DE CERDANYOLA I ROCAFONDA–EL PALAU, DINS LA 

CONVOCATÒRIA DE LA LLEI DE BARRIS, DES DEL 28.04.2014 AL 06.06.2014. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“La regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat 

mitjançant decrets ha concedit a diverses persones ajuts per les obres executades a 

la seva finca de rehabilitació d’edifici plurifamiliar, dins la convocatòria d’ajuts per 

obres de rehabilitació i millor de l’accessibilitat d’habitatges en els barris de 

Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, efectuada per la Junta de Govern Local el 

21.07.2008. Aquests decrets han de ser ratificats per la Junta de Govern Local. 

 

La concessió de l’ajut correspon a l’alcalde o conseller delegat d’acord amb la base 

10 de la convocatòria dels ajuts, si bé l’article 19 de les Bases d’execució del 

Pressupost municipal de 2014 disposa que els òrgans competents per aprovar la 

disposició de despeses seran els mateixos que per l’autorització, que en aquest cas 

la va efectuar la Junta de Govern Local en raó de la quantia total destinada als ajuts 

convocats. 
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A fi d’abreujar la tramitació els ajuts s’han concedit per decret de la regidora delegada 

d'Urbanisme, Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, que al mateix temps aprova el 

document comptable de disposició de la despesa que ha de ratificar la Junta de 

Govern Local. 

 

Per tot això proposo a la Junta de Govern Local l'adopció, si s'escau, dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Ratificar els decrets de la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi 

Ambient i Sostenibilitat de concessió d’ajuts per a obres de rehabilitació i millora de 

l’accessibilitat d’habitatges en els barris de Cerdanyola i Rocafonda–El Palau, 

convocats per la Junta de Govern Local el 21.07.2008, que es relacionen: 

 

1 Decret núm.: 2956/2014 de 28 d’abril, de la regidora d’Urbanisme, Habitatge i 

Medi Ambient i Sostenibilitat. 

• Exp. núm.: 200950 SUB (20090963 MEN i 20091030 MEN) 
• Persona subvencionada: Comunitat de propietaris rda. Alfons X El Savi, 

195 
• Finca:  rda. Alfons X El Savi, 195 
• Obres: reparació de patologies estructurals i rehabilitació de façana 

d’edifici plurifamiliar. 
• Import concedit: 29.287,29 euros 

 

2 Decret núm.:  4119/2014 de 6 de juny, de la regidora d’Urbanisme, Habitatge i 

Medi Ambient i Sostenibilitat. 

• Exp. núm.: 200966 SUB (20091178 MEN ) 
• Persona subvencionada: Comunitat de propietaris av. Amèrica, 146 
• Finca: av. Amèrica, 146 
• Obres: rehabilitació d’edifici plurifamiliar 
• Import concedit: 29.416,20 euros 

 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 
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-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 

 

8 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE 8 DE MAIG DE 

2014 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, LA 

QUAL DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 616/2011-I, INTERPOSAT 

CONTRA LA RESOLUCIÓ MUNICIPAL DE DATA 24 DE DESEMBRE DE 2010, EN 

VIRTUT DE LA QUAL ES VA RESOLDRE ARXIVAR L’EXPEDIENT DE 

LEGALITZACIÓ NÚMERO 20100295 LEG. 

 

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona ha dictat sentència el 8 de maig 

de 2014, la qual desestima el recurs ordinari núm. 616/2011-I, interposat pel senyor  

M.G.L.  contra la resolució municipal de data 24 de desembre de 2010, en virtut de la 

qual es va resoldre arxivar l’expedient disciplinari número 20100295 LEG, de l’activitat 

d’estudi de gravació i formació multimèdia, ubicada a la ronda Doctor Ferran, 50 interior, 

perquè el titular d’aquesta havia presentat a l’Ajuntament la comunicació prèvia 

(expedient número LLA-2010/0613) per a legalitzar l’activitat. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals perquè l’òrgan jurisdiccional 

manifesta que l’Ajuntament va actuar correctament en disposar l’arxiu de l’expedient 

disciplinari atesa la presentació per part del titular de l’activitat de la comunicació prèvia 

per a legalitzar l’activitat. En aquest aspecte, la documentació aportada per l’Ajuntament 

(essencialment l’informe del tècnic del titular de l’activitat; la fitxa urbanística de la finca i 

els informes dels tècnics municipals), així com la prova pericial practicada, confirmen 

que el local compleix la normativa i que les mesures adoptades per a la propagació del 

soroll compleixen amb la reglamentació actual. 

 

Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 

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

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

ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de 8 de maig de 2014 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, la qual desestima el recurs ordinari núm. 
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616/2011-I, interposat pel senyor  M.G.L.  contra la resolució municipal de data 24 de 

desembre de 2010, en virtut de la qual es va resoldre arxivar l’expedient de legalització 

número 20100295 LEG, de l’activitat d’estudi de gravació i formació multimèdia, ubicada 

a la ronda Doctor Ferran, 50 interior, perquè el titular d’aquesta havia presentat a 

l’Ajuntament la comunicació prèvia (expedient número  LLA-2010/0613) per a legalitzar 

l’activitat. 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 
 
 
 


