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ACTA NÚM. 4/2014 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  3 DE MARÇ  DE  2014. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el tres de març 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 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. 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. 

 

 

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 de febrer de 
2014 

 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Adjudicació del servei de subministrament de material d’oficina per l’Ajuntament de 

Mataró, Aigües de Mataró, grup PUMSA i Tecnocampus Mataró-Maresme. 
 
4 Adjudicació del servei de retirada o desplaçament de vehicles a la via pública. 
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
5 Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la creació d’una llista d’espera 

de tècnic/a mitjà/ana de prevenció de riscos laborals, grup A2, per concurs de mèrit 
amb proves. 

 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 
  
 -Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge- 
 
6 Donar compte de la sentència 104/2014 del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm. 269/2010 interposat contra la fixació 
de preu just del Jurat d'Expropiació de Catalunya de finca zona verda, al sud de la 
urbanització la Fornenca. 

 
7 Donar compte del Decret d'alcaldia d'interposició recurs d'apel·lació contra 

la Sentència 12/2014 del Jutjat Contenciós administratiu 11 de Barcelona, que estima 
en part el recurs ordinari núm. 374/2012, interposat contra la resolució de no tramitar 
el full d'apreuament per expropiació de la finca paratge Turó de Cerdanyola (zona El 
Sorrall). 

 
 
 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 de febrer de 

2014. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

 

 

3 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL 

D’OFICINA PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, GRUP 

PUMSA I TECNOCAMPUS MATARÓ-MARESME. 

 

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 20 de gener  de 2014 es va iniciar el 

procediment per la contractació, mitjançant procediment negociat  del  

subministrament de material d’oficina per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, 

SA,  grup PUMSA i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM). 

 

En data 17 de febrer es va dur a terme subhasta electrònica per millora de les ofertes 

amb el resultat que consta en l’ informe resum de la subhasta que s’ adjunta.  

 

Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses 

derivades de la present contractació a les partides  310400/920610/22000 i 

310400/920610/22002 del pressupost municipal per a 2014. Així mateix, es preveu 

que hi hagi crèdit adequat i suficient pels 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. 

 

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: 
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Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment negociat, del 

subministrament de material d’ oficina   per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de 

Mataró, SA, grup PUMSA i la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme a favor de 

l’empresa Office Depot, SL  pels preus unitaris que consten en la seva oferta. 

  

Segon.- Requerir a l’empresa Office Depot, SL  que constitueixi a favor de 

l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 2.302,43  euros, corresponent al 

5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que disposa l’art. 151 del 

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

Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que cas de no atendre aquest 

requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al 

següent licitador. 

 

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

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

corresponent contracte administratiu. 

 

Quart.- Disposar a favor de l’empresa Office Depot, SL l’import de 46.048,52 euros, 

més 9.670,19 euros, en concepte d’IVA, de la següent  manera:  

 
32.623,92 €, IVA inclòs, amb càrrec a les partides 310400/920610/22000 i 
310400/920610/22002 de l’Ajuntament de Mataró.  
 
 

Any 2014:  D núm. 13.173  per import de             12.108,17 € 
   AD núm. 13.174  per import de                125,80 € 
Any 2015:  DPOS núm. 13.368  per import de      16.123,26 € 
   ADPOS núm. 13.180 per import de          188,70 €  
Any 2016: DPOS núm. 13.368  per import de        4.015,09 € 
   ADPOS núm. 13.180 per import de            62,90 € 

 
11.099,62 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’empresa Aigües de Mataró, SA 
  4.730,09 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de Grup PUMSA 
  7.265,08 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost del TecnoCampus Mataró-Maresme 
 

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

suficient a les partides abans esmentada del pressupost de l’Ajuntament de Mataró 

que s’aprovi pels exercicis  2015 i 2016, a fi de poder atendre les obligacions que 

meriti aquesta contractació durant l’ expressada anualitat. 
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Sisè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa 

partida. 

 Any 2014: A/ núm. 13.366 per import de            6.959,74 € 
 Any 2015: APOS/ núm. 13.367 per import de     9.300,62 € 
 Any 2016: APOS/ núm. 13.367 per import  de    2.340,88 € 
 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

4 ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA O DESPLAÇAMENT DE 

VEHICLES A LA VIA PÚBLICA. 

 

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 18 de novembre de 2013 es va iniciar 

el procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del servei de retirada o 

desplaçament de vehicles de la via pública de Mataró, per un import fixat com a màxim 

per a l’adjudicació del contracte de fins a 2.134.000,00 euros, IVA no inclòs, pels 

quatre anys de durada inicial del contracte. 

 

L’intendent major cap de la Policia Local, per mitjà d’informe de data 11 de febrer de 

2014, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de 

valor, i per informe de data 24 de febrer de 2014 ha valorat les ofertes econòmiques,  

tot quedant classificada en primer lloc l’empresa “ESTACIONAMIENTOS Y 

SERVICIOS, SAU”. 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 la partida 400600/133120/22707 del pressupost municipal per a 2014.  
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Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos 

que s’aprovin per als exercicis 2015 a 2018. 

 

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

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

contractes del sector públic. 

 

Qui subscriu, 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, mitjançant procediment obert, del servei de retirada 

o desplaçament de vehicles de la via pública de Mataró, a favor de l’empresa 

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU, per un preu fix de 472.000 €/ any, IVA 

no inclòs, (1.888,000 € pels 4 anys de durada del contracte) i un variable d’1 euro per 

cada vehicle amb ingrés al dipòsit per sobre de 6.700; i amb subjecció a resta de 

condicions ofertes en la seva proposició. 

 

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa 

“ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU” constitueixi, a favor de l’Ajuntament de 

Mataró, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de 

la notificació del present acord, una fiança d’un import de 95.167,27 euros, 

corresponent al 5% 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 114,50 euros, 

per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP; i 570,50 euros per la publicació de 

l’anunci de licitació al BOE. 
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Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS, SAU” 

l’import de 1.903.345,45 euros, més 399.702,55 euros, en concepte d’IVA, en total 

2.303.048,00 euros, amb càrrec a la partida 400600/133120/22707, d’acord amb els 

següents imports i anualitats: 

 
Exercici 2014:                  428.340,00 euros (op. AD núm. 13031) 
Exercicis 2015 a 2018: 1.856.140,00 euros (op. ADPOS núm. 13032) 
                  18.568,00 euros (op. ADPOS núm. 13035) 

 

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

a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovin per als exercicis 2015 a 2018, a fi de poder atendre les obligacions que 

meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

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

adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la 

mateixa partida: 

 

Any 2014: operació A/ núm. 13156 per import de 504.167,00 € 

Anys 2015 a 2018: operació APOS/-1 núm. 13163 per import de 1.915.833,00 € 

 

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

contractant.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

 

5 CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA 

CREACIÓ D’UNA LLISTA D’ESPERA DE TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE PREVENCIÓ 

DE RISCOS LABORALS, GRUP A2, PER CONCURS DE MÈRIT AMB PROVES. 



 8 

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

presenta la proposta següent: 

 

“Aquesta Corporació necessita crear una llista d’espera de tècnics/ques mitjans/es de 

prevenció de riscos laborals, grup A2, per cobrir contractacions de caràcter temporal 

o possibles substitucions. 

 

Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà 

aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per 

accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de 

Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal. 

 

Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria 

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

l’esmentat procés selectiu. 

 

Atès allò que estableixen els articles 6, 7, 8 i 94 i següents, del Decret 214/1990, de 

30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 

locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí al servei de les entitats 

locals. 

 

Fent ús de les atribucions conferides per la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 

las Bases de Régimen Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de 

medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de disposicions legals, 

i en virtut de les competències delegades per Decret 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, el 

procés selectiu per a la creació d’una llista d’espera de tècnics/ques mitjans/es de 

prevenció de riscos laborals, grup A2. 
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Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior. 

 

Tercer.- Obrir un termini de presentació de sol·licituds durant 10 dies naturals, 

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de 

convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). 

 

Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i 

exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de 

mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.” 

 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 
 
 
 
 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge- 

 

6 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA 104/2014 DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE DESESTIMA EL RECURS 

ORDINARI NÚM. 269/2010 INTERPOSAT CONTRA LA FIXACIÓ DE PREU JUST 

DEL JURAT D'EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA DE FINCA ZONA VERDA, AL SUD 

DE LA URBANITZACIÓ LA FORNENCA. 

 

La senyora Montserrat  Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, ha dictat Sentència el 7 

de febrer de 2014, que desestima el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 

269/2010, interposat  per F.G.E., contra la resolució del Jurat d’Expropiació de 

Catalunya de 4 de maig de 2010, que fixa el preu just de la finca situada al sud de la 
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urbanització La Fornenca, inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 finca 15.780, volum 

3.592, llibre 316, foli 110, inscripció 1a. 

 

La Sentència favorable als interessos municipals desestima el recurs  i confirma la 

valoració del Jurat d’Expropiació de 9.718,72 €. 

 

Les diferents valoracions efectuades en el procediment administratiu i judicial són: 

 

- 999.514,35 € presentada per l’interessat. 
-    7.617,75 € presentada per l’Ajuntament 
-    9.718,72 € aprovada pel Jurat d’Expropiació de Catalunya 

 

El Tribunal considera correcta la valoració del Jurat d’Expropiació de Catalunya sobre la 

base que es tracta de sòl rural, enlloc de sòl urbanitzat com pretenia el recurrent, i 

d’acord amb la normativa que li és d’aplicació de la Llei 8/2007, de 28 de maig i del 

Real Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny. 

 

Recorda que la normativa esmentada  va variar el plantejament anterior de la 

valoració del sòl i va desvincular classificació i valoració, en quant s’ha de valorar allò 

que hi ha, no allò que el pla diu que pot arribar a ser en un futur incert, més quan en 

el cas concret està pendent d’un tràmit menor, reintegrar la parcel·la al sòl no 

urbanitzable, mitjançant l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General 

(relativa al sòl no urbanitzable). 

 

Tampoc li correspon la petició subsidiària, de valorar la facultat de participació en 

l’execució d’una actuació de nova urbanització, prevista pel pas d’un àmbit de sòl 

rural a urbanitzat per a crear una o més parcel·les aptes per a l’edificació, amb les 

corresponents infraestructures i dotacions públiques. Això es va produir ja fa molts 

anys en la urbanització La Fornenca, i sense la participació del recurrent, que va 

adquirir la finca posteriorment. 

 

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: 
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Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, Secció Segona, de 7 de febrer de 2014, que desestima el recurs contenciós 

administratiu ordinari núm. 269/2010, interposat  per F.G.E., contra la resolució del Jurat 

d’Expropiació de Catalunya de 4 de maig de 2010, que fixa el preu just de la finca 

registral núm. 15.780 del Registre de la Propietat, i confirma la valoració de 9.718,72 €. 

 

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

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

7 DONAR COMPTE DEL DECRET D'ALCALDIA D'INTERPOSICIÓ RECURS 

D'APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA 12/2014 DEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 11 DE BARCELONA, QUE ESTIMA EN PART EL RECURS 

ORDINARI NÚM. 374/2012, INTERPOSAT CONTRA LA RESOLUCIÓ DE NO 

TRAMITAR EL FULL D'APREUAMENT PER EXPROPIACIÓ DE LA FINCA 

PARATGE TURÓ DE CERDANYOLA (ZONA EL SORRALL). 

 
 
La senyora Montserrat  Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 
“L’alcalde amb caràcter urgent ha dictat el decret núm. 952/2014 de 7 de febrer, 

d’interposició de recurs d’apel·lació que segueix: 

 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, el 15 de gener de 2014, ha 
dictat Sentència que estima en part el recurs ordinari núm. 374/2012-C, interposat per 
Bomar 92, SL, contra el decret de la regidora delegada d'Urbanisme, Habitatge, Medi 
Ambient i Sostenibilitat, de 18 de juliol de 2012, que desestima la tramitació del full 
d’apreuament i remissió al Jurat d’Expropiació, en relació a l’expedient d’expropiació 
dels terrenys del paratge Turó de Cerdanyola (rda. Bellavista). Cada part abonarà les 
costes causades a la seva instància i les comuns per meitat. La Sentència resol que: 
1. No es tracta d’un expedient expropiatori per ministeri de la Llei , per tant no li és 
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d’aplicació la suspensió de l’eficàcia temporal de l’article 114 del Text refós de la Llei 
d'urbanisme, establerta en la Disposició Final Tercera de la Llei 3/2012, de 22 de 
febrer. Diu que és una expropiació dins el procediment ordinari regulat en la Llei 
d’Expropiació Forçosa –hi ha acord del Ple de l’Ajuntament d’aprovació definitiva de 
la relació de bens i drets afectats– i que la causa que no es remetés al seu dia al 
Jurat d’Expropiació de Catalunya, fou per la oferta municipal de subscripció d’un 
conveni urbanístic amb condició suspensiva del procediment expropiatori. 
 

2. Pel mateix motiu, no estar promogut per un particular, no li afecta la suspensió de 
la tramitació acordada pel Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 2012, a fi d’estudiar la 
reordenació urbanística a l’àmbit del pla parcial de El Sorrall. 
 

3. Respecte a l’al·legació de l’Ajuntament que es tracta d’una valoració “ex novo”, és 
una qüestió de fons sobre la qual no correspon pronunciar-se, si bé fa esmen a la 
doctrina jurisprudencial conforme el retràs imputable a l’administració expropiant du a 
la interpretació de la normativa més favorable als expropiats. 
 

4. Pel que fa a la petició de aplicació de l’article 56 de la LEF, sobre l’acreditació 
d’interessos de demora en la fixació del preu just, la desestima per suposar una 
valoració que ha de realitzar-se a la vista de la culpabilitat de la demora, i en aquest 
supòsit de perllongada paralització, no s’ha presentat prova sobre la imputació, més 
quan durant alguns períodes la suspensió va ser per acord de les parts, malgrat es 
tractés dels anteriors propietaris. 
 

La Sentència és desfavorable als interessos municipals i es considera convenient 
interposar recurs d’apel·lació pels següents motius:  
 

a) L’expedient expropiatori fou iniciat a petició dels anteriors propietaris de la finca, en 
escrits presentats el 6 de juliol de 2000 i el 16 de març de 2001, per tant estem 
davant del procediment expropiatori per ministeri de la llei previst a l’article 114 del 
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, per 
això li resulta d’aplicació la suspensió legal de la Disposició Final Tercera de la Llei 
3/2012, de 22 de febrer de modificació del Text refós de la Llei d'urbanisme. 
 

b) També, pel motiu exposat abans, li és d’aplicació la suspensió d’actuacions 
acordada pel Ple de l’Ajuntament, el 7 de juny de 2012.  
 

c) Sobre l’acceptació o no de la valoració “ex novo”, que no resol per ser una qüestió 
de fons, efectua un judici de valor sobre la admissibilitat de presentar-la aplicant 
noves determinacions urbanístiques per retràs imputable a l’administració. Això entra 
en certa contradicció quan accepta que es tracta d’un expedient anterior a l’acord 
municipal de suspensió de 7 de juny de 2012, al qual li serien d’aplicació els 
paràmetres urbanístics vigents als temps d’iniciar-se l’expedient. També entra en 
contradicció quan considera que la suspensió de la tramitació de l’expedient 
administratiu obeeix a un acord entre les parts, motiu pel qual no resulta d’aplicació la 
jurisprudència citada sobre aplicació de la normativa més favorable als expropiats.  
És competència de la Junta de Govern Local la interposició de recursos contra 
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resolucions judicials, delegada per Resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 
2011. 
 

L’alcalde té atribuïdes les accions judicials i administratives i la defensa de 
l’Ajuntament en les matèries de la seva competència, inclús quan les hagués delegat 
en un altre òrgan, d’acord amb l’article 21.k de la Llei de Bases de Règim Local. 
 

La brevetat del termini de 15 dies per interposar el recurs d’apel·lació i la necessitat 
que abans d’aprovar-ho la Junta de Govern Local hagi de dictaminar-se per la 
Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i Via Pública, impedeix 
l’exercici de les competències delegades dins de termini, cosa que obliga a l’exercici 
de la competència per l’alcaldia i donar-ne compte a la propera Junta de Govern 
Local. 
 

Vist l’informe jurídic i l’article 81 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, conforme la Sentència es susceptible de recurs d’apel·lació,  
 

RESOLC: 
 

Primer.- Interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 11 de Barcelona de 15 de gener de 2014, que estima en part el 
recurs ordinari núm. 374/2012-C, interposat per Bomar 92, SL, en quant anul·la la 
resolució impugnada i declara el dret de l’actora a la represa de la tramitació de 
l’expedient d’expropiació i la tramitació del just preu. 
 

Segon.- Donar-ne compte a la propera Junta de Govern Local.” 
 

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: 

 

Únic.- Donar-se per assabentats del decret d’alcaldia núm. 952/2014 de 7 de febrer, 

que resol interposar recurs d’apel·lació contra la Sentència del Jutjat Contenciós 

Administratiu núm. 11 de Barcelona de 15 de gener de 2014, la qual estima en part el 

recurs ordinari núm. 374/2012-C, interposat per Bomar 92, SL, anul·la la resolució 

impugnada i declara el dret de l’actora a la represa de la tramitació de l’expedient 

d’expropiació i la tramitació del just preu. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

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

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


