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RESOLUCIONS JUDICIALS – AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans- 

 

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, DEL SR. S.A.G. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, dona compte de la proposta següent: 

 

“El senyor S.A.G., funcionari d’aquest Ajuntament de Mataró, amb la categoria de 

sergent de la policia local, presentà, en data 3 de març de 2015, escrit de sol·licitud 

d’adscripció de forma fixa al torn de nit. Aquesta petició fou desestimada per silenci 

administratiu del recurs d’alçada interposat per l’interessat al respecte. 

 

Contra l’esmentada desestimació per silenci administratiu l’interessat interposà 

Recurs davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, tramitant-se el 

mateix mitjançant el Procediment Abreujat amb número 305/2015-F2, pel Jutjat 

Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona. 

 

En data 7 de juliol de 2016, es va dictar Sentència núm. 246/2016, en virtut de la qual, 

es va estimar el recurs promogut pel senyor S.A.G. contra l’Ajuntament de Mataró i, 

en conseqüència, va declarar que l’Ajuntament de Mataró venia obligat a concedir al 

sergent S.A.G. el canvi de torn sol·licitat en els termes de l’article 15 de l’Acord 

municipal de Funcionaris vigent sobre condicions de treball del personal funcionari de 

l’Ajuntament de Mataró, sense imposició de les costes processals. 

 

Per acord de la Junta de Govern Local de data 16 de gener de 2017, es va donar per 

assabentada i va acatar l’esmentada Sentència 246/2016, dictada pel Jutjat 

Contenciós administratiu núm. 17 de Barcelona, i, en els seus mèrits, per Decret 

4762/2017, de 23 de maig, es va adscriure al senyor Sr. S.A.G. al torn de nit amb 

efectes del dia 3 de març de 2015. 
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Paral·lelament a l’anterior, el Sr. S.A.G. va demanar l’abonament de l’import 

corresponent al complement de nocturnitat deixat de percebre des de la seva 

sol·licitud d’adscripció a l’esmentat torn de nit, de data 3 de març de 2015, i fins que 

es va dictar la sentència en mèrits de la qual se li concedia aquest canvi de torn 

sol·licitat. L’import reclamat ascendia a la suma de 6.546,36 euros bruts. 

 

Esgotada la via administrativa, el Sr. S.A.G. va interposar, en data 3 de maig de 2017, 

Recurs Contenciós Administratiu contra la desestimació del recurs de reposició 

interposat pel Sr. S.A.G. en què sol·licitava l’esmentat abonament deixat de percebre, 

recurs que s’ha tramitat davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 17 de 

Barcelona, sota el Procediment Abreujat 158/2017. 

 

En data 10 d’abril de 2018, l’Ajuntament de Mataró ha signat un acord transaccional 

amb el Sr. S.A.G. mitjançant el qual la corporació li reconeix el dret a percebre el 

complement de nocturnitat corresponent al termini que transcorre del dia 1 de 

setembre de 2015 al 28 de juny de 2016, i es compromet abonar-li al Sr. S.A.G. la 

suma de 6.257,29 euros per aquest concepte. 

 

Aquest acord transaccional ha estat recollit en la Sentència 112/2018, de data 20 

d’abril de 2018, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en 

l’indicat Procediment Abreujat 158/2017. 

 

En conseqüència, i tota vegada que l’esmentada Sentència ha esdevingut ferma per 

Decret de data 13 de juny de 2018, per donar compliment a la mateixa, s’haurà 

d’abonar al Sr. S.A.G. l’import de 6.257,29 €.  

 

D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data  6 d’octubre 

de 2017, el regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, 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 112/2018, de 20 

d’abril de 2018, dictada en el Procediment Abreujat 158/2017, seguit 
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davant del Jutjat Contenciós Administratiu 17 de Barcelona, en la que 

es recull l’acord extrajudicial assolit entre l’Ajuntament de Mataró i el Sr. 

S.A.G. 

 

Segon.-  Executar en els seus propis termes la Sentència més amunt detallada”.  

 

Es donen per assabentats 

 

 

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

 

DONAR PER ASSABENTAT DE LA INTERLOCUTÒRIA DE FINALITZACIÓ DE 

PROCEDIMENT DE 12.04.2018, EN RECURS ORDINARI 9/2017D. 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, desenvolupament 

Econòmic i Cultura, dona compte de  la proposta següent: 

 

“Per interlocutòria de data 12 d’abril de 2018 el Jutjat contenciós administratiu núm. 13 

de Barcelona, ha decidit el següent: 

 

“Declarar finalitzat el procediment instat per Transports i Excavacions Jocar SL. 

Procedeixi l’arxiu de les actuacions, deixant nota en el llibre registre corresponent. 

Dedueixis testimoni d’aquesta resolució per la seva unió en les interlocutòries i 

notifiquis a les parts, amb devolució de l’expedient administratiu”. 

 

En el marc de l’expedient de disciplina amb núm. 20160069DENA, es va dictar el 

Decret 1884/2018, de 27 de febrer, que va resoldre declarar finalitzat el procediment 

de protecció de la legalitat urbanística de restauració contra la mercantil Transports i 

Excavacions Jocar SL per haver restaurat la legalitat urbanística infringida, incoat per 

Decret 4718/2016, de 17 de juny, i ratificat per Decret 5646/2016, de 18 de juliol, 

d’acord amb l’informe del tècnic de disciplina urbanística de data 14 de febrer de 2018. 

Per això i en base aquest Decret el Jutjat contenciós administratiu núm. 13 declara 

finalitzat el procediment. 
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I d’acord amb diligència d’ordenació de 27 d’abril de 2018 es declara ferma la resolució 

de 12 d’abril de 2018 davant la manca d’al·legacions. 

 

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 , proposo els següents ACORDS:  

 

Primer.-  DONAR-SE PER ASSABENTADA de la interlocutòria de 12 d’abril de 2018 

emesa pel Jutjat contenciós administratiu núm. 13 de Barcelona, que declara finalitzat 

el contenciós administratiu 9/2017 D, interposat per la mercantil Transports i 

Excavacions Jocar SL, davant la restauració de la legalitat urbanística per part de la 

citada mercantil, d’acord amb el Decret 1884/2018 de 27 de febrer. 

 

Segon.-  NOTIFICAR la present resolució al Jutjat contenciós núm. 13 de Barcelona.” 

 

Es donen per assabentats 

 

 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 

128/2018, DE 8 DE JUNY, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

9 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

330/2017-B CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DATA 15 DE MAIG DE 2017.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 15 de maig de 2017, la regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per N.G.R.S. i 

imposar una sanció de 200 €, comportant la pèrdua de 4 punts, per la comissió d’una 

infracció greu en matèria de Trànsit, circulació de vehicles a motor, i seguretat viària. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 330/2017-B  pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 9 de Barcelona. 
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En data 8 de juny de 2018, practicades les actuacions processals procedents, es dictà 

sentència núm. 128/2018 que resol: “Desestimar el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por Don N.G.R.S., contra la resolución de 15 de mayo de 2017 dictada por 

el Ayuntamiewnto de Mataró, que sanciona al recurrente con la pérdida de 4 puntos 

del carnet de conducir y 200 euros de multa por la comisión de una infracción del art. 

146 del Reglamento General de Circulación. DEBO CONFIRMAR la resolución 

impugnada, por ser conforme a derecho. Con expresa condena en costas a la actora, 

hasta el límite máximo de 300 euros, por todos los conceptos”.  

 

Fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

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

disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

PRIMER.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 128/2018, 

de 8 de juny, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona, 

en relació al recurs contenciós administratiu 330/2017-B contra la 

resolució de data 15 de maig de 2017. 

 

SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució.” 

 

Es donen per assabentats. 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 146/2018, DE 18 DE 

JUNY, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 1 DE BARCELONA, 

DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 45/2017-3, INTERPOSAT 

CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL PRESENTADA PER J.M.M. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 25 de juny de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 146/2018, de 18 de juny,  dictada en el 

Procediment abreujat núm. 45/2017-3 en el recurs interposat pel senyor J.M.M., contra 

el decret núm. 8931/2016, de 12 de desembre, del regidor delegat de Serveis Centrals 

que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via 

pública quan caminava pel Camí de Sant Crist cantonada C. Batista i Roca. 

 

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 

indemnització per danys per un import de 6.168,09 euros. La sentència del Jutjat 

Contenciós Administratiu desestima la demanda sense imposició de costes, entre 

altres, amb el següent argument: 

 

“Así pués del examen de las fotografías obrantes en las actuaciones e 

Informe Técnico de la administración demandada nos lleva a afirmar el 

estado correcto del pavimento y bordillo de la acera. Es de significar 

que en aquellos supuestos que nos encontramos ante la existencia de 

mínimas irregularidades producidas como consecuencia del desgaste 

del pavimento en ningún caso generan riesgo de caída cierto, lo que en 

ningún caso justificaría, o podría considerarse como causa suficiente o 

eficiente para justificar una caída como la aquí examinada, y menos 

aún la pretendida responsabilidad de la administración. 

 

La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 

d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 

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

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número 146/2018, de 18 de juny,  

dictada en el Procediment abreujat núm. 45/2017-3 en el recurs interposat pel senyor 

J.M.M., contra el decret núm. 8931/2016, de 12 de desembre, del regidor delegat de 
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Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per 

caiguda a la via pública quan caminava pel Camí de Sant Crist cantonada C. Batista i 

Roca. 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de 

Barcelona”. 

 

 Es donen per assabentats 

 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 141/2018 DE 21 DE 

JUNY, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 10 DE BARCELONA, 

DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 357/2017 E, INTERPOSAT 

CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL PRESENTADA PER MC.R.F. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 27 de juny  de  2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 141/2018, de 21 de juny, dictada en el 

Procediment abreujat núm. 357/2017-E interposat per la senyora MC.R.F., contra 

decret núm. 7713/2017 d’1 de setembre, del regidor delegat de Serveis Centrals que 

resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per 

caiguda a la via pública al C. Pizarro, 119 a causa del mal estat de la vorera. 

 

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 

indemnització per danys per un import de 6.572,92 euros i amb imposició de costes. 

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda imposada i 

condemna a la part actora amb costes per un import màxim de 300 euros del 

procediment, entre altres, amb el següent argument: 

 

“---Luego, ante la orfandad probatoria en la que incurre la parte 

demandante en relación a la mecánica de producción del accidente por 

el que reclama y sin necesidad de examinar el resto de alegaciones 
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formuladas por las partes, resulta procedente desestimar el recurso 

contencioso-administrativo interpuesto por la demandante..” 

 

La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 

d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 

Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 

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

 

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 141/2018, de 21 de juny, 

dictada pel Jutjat contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona en el Procediment 

abreujat núm. 357/2017-E interposat per la senyora MC.R.F., contra decret núm. 

7713/2017 d’1 de setembre, del regidor delegat de Serveis Centrals que resol 

desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per 

caiguda a la via pública al C. Pizarro, 119 a causa del mal estat de la vorera. 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de 

Barcelona”. 

 

Es donen per assabentats 

 

 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 

 

DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 26 DE JUNY DE 

2018, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 10 DE BARCELONA, 

EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 361/17-E CONTRA LA 

RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 6106/2017 DE 30 DE JUNY, DE LA 

REGIDORA DELEGADA DE VIA PÚBLICA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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“En data 30 de juny, per Decret núm. 6106/2017, la regidora delegada de Via Pública, 

Equipaments i Espais Públics, resolgué la desestimació de les al·legacions 

interposades per A.N.R., en relació a l’expedient K000061577, en matèria d’infracció a 

la normativa de trànsit. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 361/2017 pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 10 de Barcelona. 

 

En data 26 de juny de 2018, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 12/06/2018, es dictà sentència núm. 147/18 que resol: “Estimar 

el recurso contencioso administrativo interpuesto por Don A.N.R. contra la resolución 

administrativa identificada en el Fundamento Jurídico Primero de la presente 

resolución judicial y en su consecuencia, se anula y deja sin efecto la misma por ser 

contraria a Derecho. Se condena a la Administración Pública demandada al pago de 

las costas ocasionadas por el importe máximo de 100 euros”. 

 

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada. 

 

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de 

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

disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució 

d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, PROPOSO: 

 

PRIMER.- Donar compliment al contingut de la sentència de 26 de juny de 2018, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al recurs 

contenciós administratiu 361/17-E contra la resolució formulada per Decret núm. 

6106/2017 de 30 de juny, de la Regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics. 

 

SEGON.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 


