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ACTA NÚM. 20/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 29 DE SETEMBRE  DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou de setembre 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 
S’incorpora a la sessió en el punt núm. 5  de l’ordre del dia 

 
En Ramon Reixach i Puig   Regidor 

 
 

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

 

 

Excusa la seva assistència:  

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 l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de 
setembre de 2014 

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
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 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
-Servei d’Ingressos- 

 
3 Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 

de Barcelona, en virtut de la qual es desestima el recurs contenciós administratiu 
núm. 531/2010-F1, interposat per  VODAFONE ESPAÑA, SA  contra la provisió de 
constrenyiment de l'ORGT de la liquidació de la taxa per l'aprofitament especial del 
domini públic local (telefonia mòbil), de l’exercici 2009. 

 
 -Servei de Compres i Contractacions- 
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert, de serveis de suport a l’estudi.  
5 Modificació i regularització comptable del contracte de concessió del servei públic de 

recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i 
de la neteja de platges de Mataró (exp. 20/2006) 

6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 
contractació, de les obres del Projecte executiu de remodelació del carrer de Cuba i 
dels entorns de la plaça de les Tereses.  

 
SECRETARIA GENERAL 

7 Donar-se per assabentada de la Sentència número 166/2014, de data 18 de juliol de 
2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, recaiguda 
en el Procediment Ordinari número 14/2011, interposat contra el decret numero 
8982/2010, de 9 de novembre, de la Consellera Delegada de Serveis Centrals que 
resolt desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per 
caiguda a la via pública.  

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
8 Donar compte sentència 182/2014, dictada pel Jutjat contenciós administratiu nº 5 de 

Barcelona que desestima el RCA núm. 356/2010 interposat per AM. P.P. s/àmbit Can 
Quirze. 

 
 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  15 de setembre de 

2014. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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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 d’Ingressos- 

 

3 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA 

QUAL ES DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 

531/2010-F1, INTERPOSAT PER  VODAFONE ESPAÑA, SA  CONTRA 

LA PROVISIÓ DE CONSTRENYIMENT DE L'ORGT DE LA LIQUIDACIÓ DE LA 

TAXA PER L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 

LOCAL (TELEFONIA MÒBIL), DE L’EXERCICI 2009. 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“En data 9 de setembre de 2014 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de 

Barcelona va dictar sentència en virtut de la qual va desestimar el recurs contenciós 

administratiu núm. 531/2010-F1, interposat per  VODAFONE ESPAÑA, SA  contra la 

resolució dictada pel tresorer de l’ORGT, desestimatòria del recurs interposat contra la 

provisió de constrenyiment de la liquidació en concepte de taxa per aprofitament 

especial del domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 

subministraments d’interès general (telefonia mòbil), de l’exercici 2009. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals, atès que desestima el recurs 

presentat per VODAFONE ESPAÑA, SA .  

 

El Jutjat manifesta que la resolució objecte del recurs és la desestimació d’un recurs de 

reposició contra una provisió de constrenyiment. Es discuteix, per tant, un acte de 

recaptació, no pas un acte de liquidació tributària ni de fixació de la quota. 
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Conseqüentment, la totalitat de les al·legacions formulades per l’actora incorren en una 

desviació processal evident, ja que no es pot impugnar una provisió de constrenyiment 

al·legant raons de fons que no s’adrecen contra la pròpia provisió, sinó contra un acte 

administratiu de liquidació de taxes que esdevingué ferm i consentit per la recurrent en 

no interposar cap recurs contra aquesta. No es pot intentar la modificació d’una 

liquidació ferma mitjançant el recurs contra un acte merament incidental de l’acte 

administratiu originari, com és la provisió de constrenyiment que resulta ser 

conseqüència de l’impagament de la quota girada i correctament notificada. 

 

L’òrgan jurisdiccional conclou dient que a dia d’avui és clara la doctrina del Tribunal de 

Justícia de la Unió Europea d’acord amb la qual la taxa per aprofitament especial del 

domini públic local a favor de les empreses explotadores de serveis de 

subministraments d’interès general (telefonia mòbil) només és exigible a les operadores 

propietàries de les instal·lacions, però això no té res a veure amb una provisió de 

constrenyiment generada per l’impagament d’una quota ferma i consentida. 

 

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

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

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

ACORDS: 

 

Primer.-  Donar-se per assabentada de la sentència de data 9 de setembre de 2014 del 

Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual es desestima 

el recurs contenciós administratiu núm. 531/2010-F1, interposat per  VODAFONE 

ESPAÑA, SA  contra la resolució dictada pel tresorer de l’ORGT, desestimatòria del 

recurs interposat contra la provisió de constrenyiment de la liquidació en concepte de 

taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de les empreses 

explotadores de serveis de subministraments d’interès general (telefonia mòbil), de 

l’exercici 2009. 

 

Segon.-  Comunicar el present acord al Jutjat i a l’ORGT, als efectes escaients.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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-Servei de Compres i Contractacions- 

 

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT, DE SERVEIS DE SUPORT A L’ESTUDI.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Per informe de data 30/07/2014, la Direcció d’Ensenyament sol·licita la tramitació de 

la contractació de serveis de suport a l’estudi, per un import fixat com a màxim per a 

l’adjudicació del contracte de fins a 57.500,00 euros, exempt d’IVA, per a l’any de 

durada inicial del contracte. 

 

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

de pròrroga per un any addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula divuitena del present plec, el valor estimat del contracte és de 126.500,00 

euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 17/09/2014, 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 17/09/2014 respecte a la previsió 

d’exsitència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 

la present contractació a la partida 632000/323100/22707 del pressupost 

municipal que s’aprovi per a l’exercici 2015. 

 

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. 
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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 serveis de suport a l’estudi, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 57.500,00 euros, exempt d’IVA, per a 

l’any de durada inicial del contracte. 

 

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

de pròrroga per un any addicional i les possibles modificacions contemplades en la 

clàusula divuitena del present plec, el valor estimat del contracte és de 126.500,00 

euros. 

 

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 57.500,00 euros, exempt d’IVA, a càrrec de la 

partida 632000/323100/22707 del pressupost municipal que s’aprovi per a l’exercici 

2015 (Op. APOS núm. 72592) 

 

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 a la partida 

632000/323100/22707 del pressupost que s’aprovi per a l’exercici 2015, a fi de poder 

atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant aquella anualitat.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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Després de la votació del punt anterior s’incorpora a la sessió la senyora Olga Ortiz i 

Moreno, regidora delegada de Família, Benestar Social, Salut i Consum. 

 

 

 

 

5 MODIFICACIÓ I REGULARITZACIÓ COMPTABLE DEL CONTRACTE DE 

CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE 

RESTA, MATÈRIA ORGÀNICA I VOLUMINOSOS, DE LA NETEJA VIÀRIA I DE LA 

NETEJA DE PLATGES DE MATARÓ (EXP. 20/2006) 

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fets 

 

1. Per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 es va adjudicar el concurs per a la 

contractació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica 

voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a l’empresa 

“Fomento de Construcciones y Contratas, SA”, fins un import anual de 7.300.093’72 

€, IVA inclòs. 

 

2. Per acord del Ple de data 13 de desembre de 2007 es va aprovar, amb efectes a 

dia 01/01/2008, la modificació del contracte per incloure en aquest la recollida 

selectiva domèstica i comercial.  

 

3. Mitjançant informe de data 02/09/2014 el tècnic de residus i neteja viària justifica: 

 

a) L’existència d’uns serveis extraordinaris amb motiu d’un seguit d’actes festius no 

contemplats inicialment, que comporten una despesa addicional de 25.105,95 

euros, IVA no inclòs. 

 

b) L’existència d’un desviament de saldos entre les diferents partides de serveis del 

mateix contracte. 
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4. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 

Contractacions, de data 19/09/2014, sobre la procedència i legalitat d’acordar 

conforme al sol·licitat pel servei gestor de la contractació. 

 

5. A les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a l’exercici 2014 

existeix crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que comporta la present 

ampliació.  

  

Fonaments de dret 

 

1. L’art. 163, en relació amb l’art. 101 i concordants, del Reial Decret legislatiu 

2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 

administracions públiques regula la modificació del contracte de gestió de serveis 

públics, establint, pel que aquí interessa, que l’Administració podrà modificar, per 

raons d’interès públic, les característiques del servei contractat; i que quan les 

modificacions afecten al règim financer del contracte, l’Administració haurà de 

compensar al contractista de manera que es mantingui l’equilibri econòmic. 

 

2. Per acord del Ple municipal de data 4 de febrer de 2010 es van delegar en la Junta 

de Govern Local les competències que corresponen al Ple com a òrgan de 

contractació respecte a aquest contracte, excepte la interpretació, les modificacions 

superiors al 20 % de l’import d’adjudicació i la resolució. 

 

En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidor delegat 

d’Administració i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 

dels següents acords: 

 

Primer.- Modificar el contracte de concessió del servei públic de recollida de les 

fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de 

platges de Mataró, adjudicat a l’empresa “Fomento de Construcciones y Contratas, 

SA”, per augment del preu en l’import de 25.105,95 euros, IVA no inclòs, amb motiu 

d’uns serveis extraordinaris en un seguit d’actes festius no contemplats inicialment, 

 

Segon.- Regularitzar el desviament de saldos entre les diferents partides de serveis 

del mateix contracte. 
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Tercer.- Per a l’efectivitat dels anteriors acord, aprovar les següents operacions 

comptables: 

 

• Relació AD/ núm. 3759 per import total de 192.034,53 euros. 

• Relació ADC núm. 3761 per import total de 219.651,07 euros.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, DE LES OBRES 

DEL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIÓ DEL CARRER DE CUBA I DELS 

ENTORNS DE LA PLAÇA DE LES TERESES.  

 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 17/09/2014, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la 

contractació del  Projecte executiu de remodelació del carrer de Cuba i dels entorns 

de la plaça de les Tereses, subvencionat per fons FEDER, per un import fixat com a 

màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  413.223,14 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibles 

modificacions previstes al plec administratiu,  el valor estimat del contracte és de 

454.545,45 €  

 

Consta a l’expedient: 

 

• informe del secretari general de data 19/09/2014, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
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aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 

• Informe de l’interventor de Fons de data 19/09/2014 respecte a l’existència de 

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

contractació a la partida 400101/43122B/60900 del pressupost municipal 

aprovat per a la present anualitat 2014.  

 

Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa 

l’article 6 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, i s’adjudicarà per procediment 

obert .  

 

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  Projecte executiu de remodelació del 

carrer de Cuba i dels entorns de la plaça de les Tereses, subvencionat per fons 

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

413.223,14 euros, IVA no inclòs. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibles 

modificacions previstes al plec administratiu,  el valor estimat del contracte és de 

454.545,45 €  

 

Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació de l’obra  expressada 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 26 dies naturals, comptats a partir 
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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 413.223,14 €, més 86.776,86 € en concepte 

d’IVA, en total,  500.000,0 €, a càrrec de la partida 400101/43122B/60900 del 

pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2014 (operació ARC núm. 

82830). 

 

Cinquè.- Atès que el projecte d’actuacions de millora  a la via pública, any 2014, va 

ser aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de data 15/09/2014, es sotmet 

l’adjudicació del present contracte a la condició suspensiva d’aprovació definitiva del 

projecte, en tant que al mateix se li ha de donar el tràmit d’informació pública previst a 

l’art. 235 del Decret legislatiu 2/2003, i a l’art. 37 del decret 1798/1995.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

7 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 166/2014, 

DE DATA 18 DE JULIOL DE 2014, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚMERO 5 DE BARCELONA, RECAIGUDA EN EL 

PROCEDIMENT ORDINARI NÚMERO 14/2011, INTERPOSAT CONTRA EL 

DECRET NUMERO 8982/2010, DE 9 DE NOVEMBRE, DE LA CONSELLERA 

DELEGADA DE SERVEIS CENTRALS QUE RESOLT DESESTIMAR LA 

RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER 

CAIGUDA A LA VIA PÚBLICA.  

 

 

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

presenta la proposta següent: 
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“En data 17 de setembre de 2014, el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 166/2014, de 18 de juliol de 2014, 

dictada en el Procediment Ordinari número 14/2011, interposat per la senyora 

M.O.C.R. contra el decret numero 8982/2010, de 9 de novembre, de la consellera 

delegada de Serveis Centrals que resolt desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública. 

  

La demanda interposada tenia com a pretensió percebre una indemnització per danys 

i perjudicis de 27.180,63 euros perquè el dia 24 de febrer de 2009 va caure al Camí 

Ral número 518-520. La resolució administrativa havia desestimat la reclamació pels 

motius que consten a la mateixa. 

  

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu confirma la resolució administrativa 

impugnada i desestima la demanda interposada per la senyora M.O.C.R. sense 

costes, amb els següents arguments: 

 

“De la prova practicada ha quedat acreditat que els fets van ocórrer a la vorera 

que es reflecteix a la fotografia número 7 de l’expedient, d’acord amb la 

declaració realitzada per la Sra. M.A.S.(pàgina 41 de l’expedient) realitzada en 

les dependències de les oficines municipals. I que aquesta vorera presentava 

irregularitats, També ho diu l’informe que realitza l’agent de la Policia Local 

actuant (pàgina 35 de l’expedient) 

Ara bé, de les fotografies aportades es pot veure que no ens trobem davant de 

cap desnivell, tant sols, davant de la manca de vàries rajoles, però no 

s’observa cap forat com manifesta la part actora. Certament el paviment és 

irregular però en cap moment estem davant d’una vorera no transitable. 

Per això entenc que no hi ha el necessari nexe causal entre l’actuació de 

l’Administració i els fets contrastats i desestimo el recurs.” 

 

En conseqüència, el Regidor d’Administració i Atenció Ciutadana, previ Dictamen de 

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

següents ACORDS: 

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 166/2014, de data 18 de 
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juliol de 2014, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona, 

recaiguda en el Procediment Ordinari número 14/2011, interposat per la senyora 

M.O.C.R. contra el decret numero 8982/2010, de 9 de novembre, de la Consellera 

Delegada de Serveis Centrals que resolt desestimar la reclamació administrativa de 

responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública (Expedient: W46/09). 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de 

Barcelona.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

8 DONAR COMPTE SENTÈNCIA 182/2014, DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 5 DE BARCELONA QUE DESESTIMA EL RCA 

NÚM. 356/2010 INTERPOSAT PER AM. P.P. S/ÀMBIT CAN QUIRZE. 

 
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde president, presenta la proposta següent: 
 
 
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona ha dictat Sentència núm. 

182/2014 el 9 de setembre de 2014, que desestima el recurs ordinari núm. 356/2010-A, 

interposat per AM.P.P. contra la desestimació per silenci administratiu del recurs de 

reposició de 22 d’abril de 2010, interposat contra la desestimació presumpta del 

requeriment de desocupació i restitució del camí d’accés a la finca i vivenda de la seva 

propietat, coneguda per Can Rovira, formulat el 23 d’octubre de 2009. 

La sentència és favorable als interessos municipals i desestima la demanda pels 

següents fets: 
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- El camí està en terrenys de zona de domini públic i la recurrent no ha demostrat la 

titularitat que al·lega. 

- Arran del projecte d’urbanització del sector Can Quirze es va ocupar i anul·lar el 

camí d’accés i crear un pas alternatiu. 

- El camí d’accés queda fora de l’àmbit del Pla parcial, però al quedar afectat per 

l’execució de les obres i per a permetre un accés alternatiu consensuat es va 

adaptar el projecte d’urbanització, a fi de permetre la circulació de vehicles de 

turisme i de càrrega. 

- L’accés originari era amb poca visibilitat i força perillós que connectava sobre un 

ramal d’incorporació a la ctra. C-32 en sentit Girona. 

- No queda acreditat danys soferts per la privació d’accés a la finca, pels quals 

sol·licita indemnització. 

 

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 núm. 182/2014, del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, de 9 de setembre de 2014, que 

desestima el recurs ordinari núm. 356/2010-A, interposat per AM.P.P., i en 

conseqüència la petició de desocupació i restitució del camí d’accés a la finca i vivenda 

de la seva propietat, coneguda per Can Rovira, que ha estat substituït per un altra accés 

arran de l’execució de les obres d’urbanització del Pla parcial de Can Quirze. 

 

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

 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (7). 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 
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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. 

 


