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RESOLUCIONS JUDICIALS – AJUNTAMENT DE MATARÓ 

 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 357 DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 3 DE MAIG  DE 2018, QUE ESTIMA 

PARCIALMENT EL RECURS D'APEL•LACIÓ NÚM. 81/2016,  INTERPOSAT 

CONTRA EL PROJECTE REPARCEL•LACIÓ DE LA UA-89D ERNEST LLUCH–

VALLDEIX, EN RELACIÓ A LES INDEMNITZACIONS DE LA FINCA DE L’AV. DEL 

MARESME, XX. 

 

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

Econòmic i Cultura, dona compta del  següent: 

 

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

Tercera, ha dictat Sentència núm. 357 de 3 de maig de 2018, que estima parcialment el 

recurs d'apel·lació núm. 81/2016,  interposat per BOTONES DE MANDO CA-RA, SL, 

contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, que va 

desestimar el recurs ordinari núm. 119/2015, interposat contra Projecte reparcel·lació UA-

89d Ernest Lluch/Valldeix (decret 07.07.2014), en relació a les valoracions de la 

construcció i del trasllat de l’activitat, de la finca de l’av. Maresme, XX. 

 

En el recurs contenciós administratiu no es va proposar ni practicar prova pericial, la part 

actora sol·licitava 470.000 € i subsidiàriament 249.775,30 € que era la valoració 

efectuada en un anterior Projecte de reparcel·lació aprovat inicialment l’any 2009, amb 

efectes a maig de 2007, per l’enginyer industrial, M.C.V.  

 

La valoració impugnada del Projecte de reparcel·lació de l’any 2014, és de 95.108,05 € 

efectuada per l’enginyer industrial, X.B.C. El motiu de la disminució de la valoració envers 

l’anterior va ser la falta d’activitat de l’empresa, per tant els conceptes indemnitzables en 

base als beneficis declarats en els últims tres anys, la facturació o les despeses de 

personal, eren inexistents. 
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El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, abans de dictar sentència en apel·lació i 

per a millor proveir, d’acord amb l’article 61 de la Llei jurisdiccional, va encarregar a 

l’enginyer industrial, M.C.V., que actualitzes la valoració de l’any 2007 a data 7 de juliol de 

2014, el qual va emetre dictamen amb la valoració de 275.808,88 €, i és la recollida en la 

Sentència. 

 

Per tant les diferents valoracions han estat les següents: 

 

Sol·licitada per Botones 

de Mando Ca Ra, SL 

Maig de 2007 

M.C.V. 

  

Juliol de 2014 

X.B.C. 

Actualització juliol 2014 

M.C.V. 

470.000 € 249.775,30 € 95.108,05 € 275.808,88 € 

 

Contra la Sentència es pot interposar recurs de cassació que ha de basar-se en 

infracció de normes que sigui rellevant i determinant de la decisió impugnat, sempre 

que hagin estat invocades oportunament en el procés o considerades, i presenti 

interès cassacional objectiu per la formació de jurisprudència. 

 

No s’escau interposar recurs de cassació, en quant el propi tribunal ha proposat la 

prova pericial i ha acceptat el resultat, qüestió que entra dins de la valoració dels fets 

com és el canvi de situació econòmica de l’empresa entre l’any 2007 i 2014, i l’interès 

cassacional  objectiu per a la formació de jurisprudència no s’observa ni es presumeix 

d’acord amb els supòsits relacionats a l’article 88.3 de la Llei de la jurisdicció 

contenciosa administrativa. 

 

Vist l’informe jurídic; els articles 60.4, 61.2, 86.3, 88, 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 

13 de juliol, Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i l’article 152 de la 

Llei d’Enjudiciament civil, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les 

competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, 

l’adopció, si s’escau, dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer-. Donar compliment de la Sentència núm. 357 del Tribunal Superior de Justícia 

de Catalunya de 3 de maig de 2018, que estima parcialment el recurs d'apel·lació núm. 

81/2016,  interposat per BOTONES DE MANDO CA-RA, SL, i incrementa en 180.700,83 
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€  (275.808,88 € - 95.108,05 €) la valoració per trasllat de l’activitat de l’av. Maresme, 8-

12, afectada pel Projecte reparcel·lació de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix, aprovat 

definitivament per decret de 07.07.2014. 

 

Segon.- Encarregar el compliment de la Sentència a la societat municipal Promocions 

Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), com administració actuant de la UA-89d Ernest 

Lluch/Valldeix. 

 

Tercer.- Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona, als 

efectes escaients”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació- 

 

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

66/2018, DE 5 D’ABRIL, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

13 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

265/2017-F, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE DATA 15 DE FEBRER DE 2017. 

 

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

Seguretat i Bon Govern, dona compte del següent: 

 

“En data 15 de febrer 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 265/2017-F  pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 13 de Barcelona. 
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En data 5 d’abril de 2018, practicades les actuacions processals procedents, es dictà 

sentència núm. 66/2018 que resol: “Desestimar el recurso contencioso-administrativo 

con imposición al recurrente de las costas procesales hasta un límite de 300 euros”.  

 

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. 66/2018, 

de 5 d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, 

en relació al recurs contenciós administratiu 265/2017-F contra la 

resolució de data 15 de febrer 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 

 

 

DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 2 DE MAIG DE 

2018, DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 6 DE BARCELONA, 

EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 59/2017-F, CONTRA 

LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM. 4158/2017, DE 8 DE MAIG, 

DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I BON GOVERN 

 

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

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 8 de maig de 2017, per Decret núm. 4158/2017, la regidora delegada de Via 

Pública, Equipaments i Espais Públics, resolgué la desestimació del recurs de 

reposició interposat pel Sr. D.A.I., en relació a l’expedient 167324101, en matèria 

d’infracció a la normativa de trànsit. 
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L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 59/2017-F pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 6 de Barcelona. 

 

En data 2 de maig de 2018, practicades les actuacions processals procedents i 

celebrada vista oral el 19 d’abril de 2018, es dictà sentència núm. 72/2018 que resol: 

“Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. D.A.I., 

anular por no ser conforme a Derecho, la desestimación por silencio administrativo, 

luego confirmada por resolución municipal de fecha 9 de junio de 2017, objeto de este 

procedimiento, dejando sin efecto la sanción impuesta. Segundo.-Imponer las costas a 

la Administración demandada hasta la cantidad màxima, por todos los conceptos, de 

150,- 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 2 de maig de 2018, 

dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al 

recurs contenciós administratiu 59/2017-F contra la resolució formulada 

per Decret núm.4158/2017 de 8 de maig, del regidor delegat de Serveis 

Centrals, Seguretat i Bon Govern. 

 

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 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

-Servei de relacions laborals i Assistència Jurídica- 

 

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM.2 DE BARCELONA, PER LA QUAL ES DESESTIMA EL 

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER MSA. 

 

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

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant instància de data 2 de novembre de 2016 el senyor M.S.A., agent de la 

Policia Local de l’Ajuntament de Mataró, va sol·licitar que li fossin retornats quatre 

dies de vacances per haver estat de baixa laboral. 

 

Davant la desestimació de la seva petició, el senyor M.S.A. va interposar recurs de 

reposició, el qual fou desestimat per decret 768/2017, de 31 de gener. 

 

En data 13 de març de 2017 el senyor M.S.A., després d’esgotar la via 

administrativa, va interposar recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament de 

Mataró, que es va tramitar davant del Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de 

Barcelona, Procediment Abreujat 90/2017-A, i que va finalitzar mitjançant 

sentència, de data 22 de maig de 2018, per la qual es va desestimar l’esmentat 

recurs contenciós administratiu, sense condemna en costes al recurrent. 

 

Contra la indicada sentència no hi cap interposar cap recurs, per la qual cosa, la 

mateixa ha esdevingut ferma. 

 

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 122/2018, de 22 

de maig de 2018, dictada en el Procediment Abreujat 90/2017-A, 
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seguit davant del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 

Barcelona i que desestima el recurs contenciós interposat pel senyor 

M.S.A.”. 

 

Es donen per assabentats 

 

 

SECRETARIA GENERAL 

 

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 58/2018 DE 21 DE 

MARÇ, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE BARCELONA, 

DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 269/2017-D INTERPOSAT 

CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL PRESENTADA PER V.C.M. 

 

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

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 6 d’abril de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de Barcelona, 

ha notificat la Sentència número 58/2018 de 21 de març,  dictada en el Procediment 

abreujat núm. 269/2017-D en el recurs interposat per la senyora V.C.M., contra el 

decret núm. 4176/2017 de 9 de maig, del regidor delegat de Serveis Centrals que resol 

desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret 2667/2017 de 24 de març,  

que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública 

al tram de la Plaça de les Tereses entre C. Sant Benet i C. Deu de Gener, a causa 

d’una tanca d’unes obres. 

 

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

indemnització per danys per un import de 25.243 euros. La sentència del Jutjat 

Contenciós Administratiu desestima la demanda i condemna a la part actora en costes 

per un import màxim de 300 euros del procediment, entre altres, amb el següent 

argument: 

 

“En la reclamación administrativa señala que la causa de la caída fue 

que  a la altura del núm. 30 había un agujero que determinaba que el 
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pavimento fuera irregular, sin ninguna señalización o advertencia. En el 

recurso de reposición reitera que tropezó por agujero en el pavimento, 

y vuelve a insistir  en que los soportes metálicos que delimitaban el 

acceso estaban levantados y que no cabían dos personas por el paso. 

En el expediente aparece que a los agentes que se personaron en el 

lugar les indicó que había tropezado con las vallas de la obra. No 

aporta la parte actora testigos que acrediten sus manifestaciones, que 

indiquen el punto exacta en que se produjo la caída y aclaren la forma 

en que tuvo lugar. 

 

Resulta acreditado que se estaban desarrollando unas obras, pero no 

constando acreditado el punto exacto en que se produjo la caída no 

puede comprobarse si el mismo estaba en buen o mal estado, si existía 

o no el agujero en el pavimento a que se refiere”. 

 

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 58/2018 de 21 de març,  

dictada en el Procediment abreujat núm. 269/2017-D en el recurs interposat per la 

senyora V.C.M., contra el decret núm. 4176/2017 de 9 de maig, del regidor delegat de 

Serveis Centrals que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra el decret 

2667/2017 de 24 de març, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 

per caiguda a la via pública al tram de la Plaça de les Tereses entre C. Sant Benet i C. 

Deu de Gener, a causa d’una tanca d’unes obres. 

 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 13 de 

Barcelona. 

 

Es donen per assabentats 
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DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 130/2018 DE 30 DE MAIG, DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 11 DE BARCELONA, DICTADA EN 

EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 58/2017 C CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE 

LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PRESENTADA PEL SR. 

R.A.L. (EXP. W72/2015) 

 

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

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 

 

“En data 6 de juny de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de 

Barcelona, ha notificat la Sentencia número 130/2018 de 30 de maig,  dictada en el 

Procediment abreujat núm. 58/2017 C en el recurs interposat pel senyor R.A.L., contra 

el decret núm. 2664/2017 de 24 de març, del regidor delegat de serveis centrals, que 

desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per danys a soferts 

per caiguda al  C. Camí del Sant Crist cantonada C. Batista i Roca a causa del mal 

estat del paviment. 

 

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 parcialment la demanda i condemna a pagar  

2.803,68  euros més els interessos legals des de la data de la reclamació, abonant 

cada part les costes causades a instància seva i les comuns per meitat. 

 

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 compliment de la Sentencia número número 130/2018 de 30 de maig,  

dictada en el Procediment abreujat núm. 58/2017 C en el recurs interposat pel senyor 

R.A.L., contra el decret núm. 2664/2017 de 24 de març, del regidor delegat de serveis 

centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per 
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danys a soferts per caiguda al  C. Camí del Sant Crist cantonada C. Batista i Roca a 

causa del mal estat del paviment. 

. 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 11 de 

Barcelona”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 


