ACTA NÚM. 13/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 15 DE JULIOL DE 2013.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el quinze de juliol de dos mil tretze, 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
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor

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

Excusa la seva assistència la senyora Montserrat Rodríguez 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 l’1 de juliol de
2013.

2

DESPATX OFICIAL

1

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

Donar-se per assabentada de la sentència del recurs contenciós administratiu núm.
1618/2009, interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la resolució del Ministerio
de Economía y Hacienda que denega la compensació de l’IBI dels exercicis 2008 a
2009, de 632.717,62 euros, demanada a l’Administració de l’Estat.
-Servei de Compres i Contractacions-

4
5

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de vestuari per
personal de l’Ajuntament.
Adjudicació del contracte pel subministrament de gasolina i gasoil per a vehicles i
calefacció de l’Ajuntament de Mataró, la companyia d’Aigües de Mataró, SA (AMSA) i
GINTRA (grup PUMSA).
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

6

Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la creació d’una llista d’espera
interna d’oficials 1a (esp. lampista), subgrup C1, mitjançant un concurs de mèrits amb
proves, per possibles substitucions.
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge-

7

Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Sec. 3, que estima el recurs d’apel·lació
núm. 208/2012 i anul·la el decret d’alcaldia de 02.04.2009 que aprova la modificació
de la divisió poligonal del PMU 001d àmbit rda. Barceló-Fàbregas de Caralt.
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

8
9
10
11

12

Ordre d’enderroc de cobert–magatzem i ampliacions adossades a la masia Can Soler,
veïnat de Valldeix, polígon 3 parcel·la 25 del cadastre de rústica.
Ordre de retirada de rètols al Camí Ral, 377, 1r
Ordre de retirada de la pèrgola de fusta situada al primer pis del Pg. dels Molins, 51
Ratificar decret núm.4287/13 d'1 de juliol que resol interposar recurs d'apel·lació
davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la sentència de 6 de juny
de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 en relació a la llicència
d'ampliació d'activitat de residència i centre de dia per a la gent gran del C/ Esplanada
núm. 76.
Donar-se per assabentat de la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7
de Barcelona de 25 de juny de 2013 que desestima el recurs ordinari 663/09 DB
contra el decret municipal 8045/2009 que atorga la llicència ambiental d'ampliació
(sistema UTMS) d'una base de telefonia mòbil en l'immoble ubicat al C/ del Mig núm.
18
-Via pública-
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Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 125/2013, de 11 d’abril de
2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 217/2012 C contra la resolució formulada per Decret núm.
1274/12, de data 20 de febrer de 2012, de la Regidora Delegada de Via Pública,
Obres, Serveis i Manteniment.

2

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 l’1 de juliol de 2013.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

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’Ingressos3

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL RECURS

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

NÚM.

1618/2009,

INTERPOSAT

PER

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL MINISTERIO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA QUE DENEGA LA COMPENSACIÓ DE L’IBI DELS
EXERCICIS

2008

A

2009, DE 632.717,62

EUROS,

DEMANADA

A

L’ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 22 de febrer de 2013 la Secció Sisena de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha resolt desestimar el recurs contenciós
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administratiu núm. 1618/2009, interposat per l’ AJUNTAMENT DE MATARÓ contra
la resolució de 24 de novembre de 2009 de la Dirección General de Coordinación
Financiera con las Entitades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda, la qual
denegava a l’Ajuntament de Mataró la compensació de beneficis fiscals demanada a
l’Administració de l’Estat en la quantitat de 632.717,62 euros, import de la bonificació
que ha gaudit en la quota de l’IBI Urbana en els exercicis 2008 a 2009, ambdós
inclosos, concedida a l’empresa ACESA.
La sentència és desfavorable als interessos municipals, ja que desestima la sol·licitud
formulada per aquest Ajuntament.
El Tribunal manifesta que si bé anteriorment es reconeixia el dret de les entitats locals
a la compensació fiscal sol·licitada, actualment aquesta doctrina ha canviat. El
Tribunal Suprem ha dictat diverses sentències (STS 6844/2010, de 13 de desembre;
o la recent STS de 17 de desembre de 2012, la qual afecta aquest Ajuntament) en les
quals manté un criteri contrari al que es venia aplicant. Així, des de els darrers anys el
Tribunal Suprem manifesta que l’ordenament jurídic garanteix la suficiència financera
del ens locals, però no imposa que, quan l’Estat disposa de beneficis fiscals sobre
tributs locals, hagi de compensar-los per l’import que deixen d’ingressar a causa
d’aquest avantatge.
En definitiva, l’ordenament jurídic no imposa a l’Estat l’obligació de transferir als
ajuntaments les quantitats que deixin de percebre com a conseqüència dels beneficis
fiscals que hagi atorgat o atorgui sobre els tributs locals.
Per aquests motius, la Sala desestima el recurs interposat per aquest Ajuntament.
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 22 de febrer de 2013,

recaiguda en el recurs contenciós administratiu núm. 1618/2009, interposat per l’
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AJUNTAMENT DE MATARÓ contra la resolució de 24 de novembre de 2009 de la
Dirección General de Coordinación Financiera con las Entitades Locales del
Ministerio de Economía y Hacienda, la qual denegava a l’Ajuntament de Mataró la
compensació de beneficis fiscals demanada a l’Administració de l’Estat en la quantitat
de 632.717,62 euros, import de la bonificació que ha gaudit en la quota de l’IBI
Urbana en els exercicis 2008 a 2009, ambdós inclosos, concedida a l’empresa
ACESA.
Segon.- Donar compliment a aquesta sentència i anul·lar l’operació comptable de
dret reconegut núm. DR 2010/77291, per un import de 632.717,62 euros.
Tercer.-

NOTIFICAR

els

presents

acords

a

la

societat

AUTOPISTAS

CONCESIONARIA ESPAÑOLA, SA (ACESA), a l’Oficina de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona (ORGT), al Servei municipal de Gestió Tributària i a la Secció
Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem als efectes
escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions4

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT

OBERT,

DEL

SUBMINISTRAMENT

DE

VESTUARI

PER

PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 03/07/2013, la cap del Servei de Compres i
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Contractacions proposa la tramitació de la contractació del subministrament de
vestuari pel personal d’espais públics, conserges d’ edificis, d’ escoles i d’
instal·lacions esportives, ordenances, ajudants de servei de cultura, peons del mercat
i personal de la piscina per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 87.533,96 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula vint-i-unena del present plec, el valor estimat del contracte és de 192.574,71
euros.
Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 3/07/2013, 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 3/07/2013 respecte a l’existència de 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
2013, i la previsió de la seva existència en els pressupostos que s’aprovin pels
exercicis 2014 i 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 pel

personal d’ espais públics, conserges d’ edificis, conserges d’escoles i d’
instal·lacions esportives, ajudants de servei de cultura, peons del mercat i personal de
la piscina, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
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87.533,96 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 any addicionals i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula vint-i-unena del present plec, el valor estimat del contracte és de 192.574,71
euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del subministrament 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 87.533,96 €, més 18.382,13 € en concepte
d’IVA, en total 105.916,09 €, de la següent manera:
Exercici 2013: 26.479,02 euros (Relació A núm. 2470 )
Exercici 2014-2015: 79.437,07 euros (Relació APOS núm. 2.473 )
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 corresponents
partides del pressupost municipal que s’aprovin pels exercicis 2014 i 2015 a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ

DEL

CONTRACTE

7

PEL

SUBMINISTRAMENT

DE

GASOLINA I GASOIL PER A VEHICLES I CALEFACCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ, LA COMPANYIA D’AIGÜES DE MATARÓ, SA (AMSA) I GINTRA (GRUP
PUMSA).
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 13 de maig de 2013 es va iniciar el
procediment per la contractació, mitjançant procediment obert del subministrament de
gasolina i gasoil per a vehicles de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA
(AMSA) i GINTRA (grup PUMSA).
El Servei de Compres i Contractacions, per mitjà d’informe de data 9 de juliol de
2013, va procedir a la valoració de les ofertes presentades, tot quedant classificada
en primer lloc l’empresa “Solred”. S’adjunta informe al present acord .
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a les partides 310400/130110/22103,
310400/150110/22103 i 310400/920710/22103 del pressupost municipal per a 2013.
Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i suficient per a l’ exercicis 2014.
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 subministrament
de gasolina i gasoil per a vehicles de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA i
Gintra a favor de l’empresa Solred, d’ acord amb el descompte ofert per l’ empresa
d’un 3,5 % sobre el preu de venda al públic.
Segon.- Requerir a l’empresa Solred que constitueixi a favor de l’Ajuntament de
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Mataró una fiança d’un import de 5.590,97 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.- 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 110,55 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i de 570,50 euros per la publicació
de l’anunci de licitació en el BOE.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Solred” l’import de 111.819,35 euros, més
23.482,07 euros, en concepte d’IVA, de la següent manera:
113.521,42 €, IVA inclòs, amb càrrec a les partides 310400/130110/22103,
310400/150110/22103 i 310400/920710/22103 de l’Ajuntament de Mataró
Any 2013: Relació D núm. 2590 per import de 47.300,60 €
Any 2014: Relació ADPOS núm. 2589 per import de 66.220,82 €
21.180 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’empresa Aigües de Mataró, SA
600 €, IVA inclòs, a càrrec de la partida del pressupost de GINTRA (Grup
PUMSA)
Sisè.- 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 per a l’exercici del 2014, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant l’ expressada anualitat.
Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa
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partida.
Any 2013: Relació A/ núm.2592 per import de 24.920,82 €
Any 2014: Relació APOS/ núm. 2586 per import de 41.300 €
Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
6

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA

CREACIÓ

D’UNA

LLISTA

D’ESPERA

INTERNA

D’OFICIALS

1A

(ESP.

LAMPISTA), SUBGRUP C1, MITJANÇANT UN CONCURS DE MÈRITS AMB
PROVES, PER POSSIBLES SUBSTITUCIONS.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Donat que al llarg de l'any es poden produir necessitats de portar a terme
substitucions d’oficial 1a (especialitat lampista), grup C1, que per la normativa vigent
sigui dificultós que es facin mitjançant la incorporació de personal interí o temporal
extern, existeix la necessitat de disposar d’una llista interna d’aquest personal.
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 que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
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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.
Atès allò que estableixen els articles 19, 20 i 94 del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
pel qual s'aprova el Reglament del personal 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 interna d’oficials 1a (especialitat
lampista), grup C1.
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.
Quart.- Publicar l’anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOP, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, al portal corporatiu i la resta de mitjans
habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
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Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge7

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR

DE

JUSTÍCIA

DE

CATALUNYA,

SALA

CONTENCIOSA

ADMINISTRATIVA, SEC. 3, QUE ESTIMA EL RECURS D’APEL·LACIÓ NÚM.
208/2012 I ANUL·LA EL DECRET D’ALCALDIA DE 02.04.2009 QUE APROVA LA
MODIFICACIÓ DE LA DIVISIÓ POLIGONAL DEL PMU 001D ÀMBIT RDA.
BARCELÓ-FÀBREGAS DE CARALT.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat Sentència el 28
de juny de 2013, que estima el recurs d'apel·lació núm. 208/2012, interposat per A.P.J.,
J.M.O., M. A. i J.R.E., M.G.P. i C., DC, SL, contra la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 4 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari núm. 319/2009,
interposat contra el decret d’alcaldia de 2 d’abril de 2009, que aprova la modificació de
la divisió poligonal del “PMU 001d àmbit rda. Barceló–Fàbregas de Caralt”.
La Sentència desfavorable als interessos municipals revoca la Sentència desestimatòria
de primera instància, estima el recurs contenciós administratiu i anul·la el decret
municipal, amb les següents consideracions:
- No és d’aplicació la unitat de doctrina invocada per l’Ajuntament, no té coneixement
que dels diversos recursos contenciosos interposats contra el mateix decret n’hagi algun
desestimatori amb Sentència ferma.
- Compleix amb la normativa que empara la delimitació de polígons i unitats d’actuació
de la normativa urbanística que no ha variat des del DLeg. 1/1990, en les diverses
modificacions de la Llei 2/2002 i DLeg. 1/2005.
- La motivació és suficient, la modificació de la divisió poligonal té el seu origen en la
resolució d’al·legacions dels recursos de reposició contra el decret d’alcaldia de 4 d’abril
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de 2008, que aprova definitivament el Projecte de reparcel·lació de PMU de l’àmbit
discontinu rda. Barceló / Illa Fàbregas i de Caralt, i en la seva memòria s’explica que
això permet una gestió escalonada en el temps i minimitzar l’impacte d’actuació
d’aquetes dimensions, millorar i facilitar la renovació urbana amb un alt grau de
consolidació, entre d’altres.
- Respecte al principi de justa distribució de càrregues i beneficis, no són correctes els
paràmetres utilitzats en la modificació de la divisió poligonal, l’informe pericial indica que
no hi ha correspondència entre l’aprofitament urbanístic actualitzat a desembre de 2008
i les despeses d’urbanització calculades en data lligada a desembre de 2006. Per a
determinar l’equilibri dels polígons caldria que les valoracions fossin de la mateix data
de referència.
- En relació als coeficients de correcció considera incorrecte l’aplicació del coeficient
d’homogeneïtzació atribuïts als usos residencials, 1a. línia de mar no pot ser inferior al
mateix ús en no 1a. línia de mar. L’aplicació correcta d’aquests coeficients produiria
greus alteracions perquè el polígon 1 conté la totalitat dels usos residencial 1a. línia de
mar.
- Pel que fa a la quantificació de les despeses d’urbanització d’actuacions fora de l’àmbit
referides a la rda. Alfons XII i c. Biada i les referides al desmuntatge i trasllat dels
elements catalogats de la fàbrica Fàbregas i de Caralt, es remet a les seves Sentències
de 16 de novembre de 2012 i 27 de novembre de 2009, en relació a aquest sector, en la
primera nega que fos possible el desmuntatge dels elements protegits en el Pla especial
per a la seva localització en un altre lloc, i en la segons anul·la els costos d’urbanització
externs a l’àmbit corresponent al pas subterrani d’accés al ports i de la urbanització del
Camí Ral i del c. Miquel Biada. Si bé aquestes sentències no abasten les obres
d’urbanització de la rda. Alfons XII, d’acord am b l’article 44.1.d) del TRLU, els
propietaris de sòl urbà no consolidat i de sòl urbanitzable delimitat, no tenen el deure de
costejar les obres d’urbanització exteriors al seu àmbit.
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 núm. 520/2013 del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya de 28 de juny de 2013, que estima el recurs
d'apel·lació núm. 208/2012, interposat per A.P.J., J.M.O., M. A. i J.R.E., M.G.P. i C., DC,
SL, contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona, que
desestima el recurs ordinari núm. 319/2009, interposat contra el decret d’alcaldia de 2
d’abril de 2009, que aprova la modificació de la divisió poligonal del “PMU 001d àmbit
rda. Barceló–Fàbregas de Caralt”.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de Barcelona.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats8

ORDRE

D’ENDERROC

DE

COBERT–MAGATZEM

I

AMPLIACIONS

ADOSSADES A LA MASIA CAN SOLER, VEÏNAT DE VALLDEIX, POLÍGON 3
PARCEL·LA 25 DEL CADASTRE DE RÚSTICA.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“Per decret de 9 de març de 2012, notificat el 9 d’abril de 2013 per estar il·localitzable
abans, han estat suspeses les obres d’ampliació i restauració, i requerit F.B.J. per
sol·licitar llicència de la part de les obres legalitzables amb indicació de les obres
il·legalitzables, al Veïnat de Valldeix, Masia Can Soler, polígon 3 parcel·la 25 del
cadastre de rústica, i li ha estat concedit el termini de 15 dies per formular les
al·legacions que consideri convenient.
La persona interessada no ha sol·licitat la llicència ni presentat al·legacions en el
termini concedit.
Les actuacions efectuades a la masia i al seu entorn són:
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-

Construcció d’un cobert d’uns 2,5 x 4 m, destinat a magatzem i situat a uns 15 m
de la façana oest de la masia i a un 5 m del sistema hidrològic de la Riera de Can
Soler, en espai de protecció (ep).

-

Ampliacions adossades a la masia a nivell de planta baixa.

-

Obres de reforma de la masia per a l’ús de restaurant: arranjament de coberta,
enderroc i nova construcció de sostre de la planta baixa, i construcció d’una barra
de bar i una barbacoa.

El servei tècnic municipal ha informat que les obres són il·legalitzables. La finca està
en sòl no urbanitzable, zona de conservació de l’hàbitat rural tipus 2, clau 4e2,
d’acord amb el Pla general d’ordenació. La masia té nivell de protecció B/v (façanes i
volumetria general de l’edifici) en el Pla especial del patrimoni arquitectònic. Les
obres d’ampliació excedeixen de l’edificabilitat màxima permesa de 400 m2 exhaurida
per l’habitatge existent. A més el cobert–magatzem està situat dins de l’espai de
protecció (ep), on només s’autoritzen obres destinades a l’ampliació de l’hàbitat rural
existent, i les ampliacions adossades a la masia en planta baixa infringeix el Pla
especial del patrimoni arquitectònic en afectar la façana i volumetria general de
l’edifici protegits.
En obres o instal·lacions manifestament il·legals, en les no legalitzades en el termini
concedit o amb llicència denegada, l’ajuntament ha d’acordar el seu enderrocament
o retirada a càrrec de la persona interessada.
Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes
ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o
l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes
coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000
euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables
per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus,
del que dependrà l’import de la multa.
Vistos els informes precedents; la normativa esmentada; els articles 187, 205 i 206 del
Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i article
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267.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del
Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents acords:
Primer.- Ordenar a F.B.J. que en el termini màxim d’un mes, enderroqui el cobert
destinat a magatzem i les ampliacions adossades a l’edifici protegit pel Pla especial
del patrimoni arquitectònic a nivell B/v (façanes i volumetria general de l’edifici), al
Veïnat de Valldeix, Masia Can Soler, polígon 3 parcel·la 25 del cadastre de rústica,
que infringeixen la normativa d’aplicació.
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (7).

ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL CAMÍ RAL, 377, 1R

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
El 13 de maig de 2013, ha estat concedida a P.J.M.M. audiència prèvia a l’ordre de
retirada de rètols il·legalitzables instal·lats sense llicència, al Camí Ral, 377, 1r, vial
d’ambient protegit pel Pla especial del patrimoni arquitectònic (nivell D), perquè en el
termini de 10 dies pogués formular les al·legacions que considerés convenients.
La persona interessada ha al·legat que el rètol és anterior a la vigència de la
normativa que presumptament infringeix, únicament ha efectuat modificacions sobre
el mateix, i adjunta fotografia del rètol anterior.
Respecte a l’al·legació formulada, resulta que estan subjectes a llicència la
modificació, actualització, substitució o nova instal·lació de rètols, d’acord amb l’article
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25 de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques, per la qual cosa quan es
produeix qualsevol d’aquests fets és d’obligat compliment adequar-se a la normativa
vigent.
El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir
amb l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró.
Els rètols instal·lats en planta pis sobre el parament de la façana infringeixen l’article
17 de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat, que prohibeix en planta pis els
rètols de caixó o enquadrats en qualsevol tipus de fons sobre les parets de la façana.
Segons l’emplaçament de l’edifici permet instal·lar lletres, signes i logotips amb
diferents característiques.
En els supòsits d’obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el
termini concedit o manifestament il·legals, l’ajuntament ha d’acordar l’enderroc de les
obres o la retirada de les instal·lacions o rètols a càrrec de la persona interessada
Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes
ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o
l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes
coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000
euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables
per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus,
del que dependrà l’import de la multa.
Vistos els informes emesos en els expedients; l’Ordenança municipal reguladora de la
publicitat a Mataró; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei
d’urbanisme.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del
Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents acords:
Primer.- Desestimar les al·legacions i ordenar a P.J.M.M. que en el termini màxim
d’un mes, retiri els dos rètols adossats a façana, al Camí Ral, 377, 1r.
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Segon.- Advertir-li que abans d’instal·lar qualsevol altra rètol cal que sol·liciti i obtingui
la preceptiva llicència.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (7).

ORDRE DE RETIRADA DE LA PÈRGOLA DE FUSTA SITUADA AL

PRIMER PIS DEL PG DELS MOLINS, 51
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“Per Decret 3505/2013 de 27 de maig ha estat incoat a D.E.L. i M.J.T.B. expedient de
protecció de la legalitat urbanística, per l’execució d’obres sense llicència i
il·legalitzables al Pg. dels Molins, 51, consistent en la construcció d’una pèrgola de
fusta al terrat de la planta pis, i li ha estat concedit el termini de 10 dies per formular
les al·legacions que consideri convenient.
La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.
El servei tècnic municipal ha informat, en data 22 de maig de 2013, que les obres són
il·legalitzables perquè aquesta construcció sobrepassa la fondària màxima edificable
segons la normativa vigent.
En obres o instal·lacions manifestament il·legals, l’ajuntament ha d’acordar el seu
enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.
Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes
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ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o
l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes
coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000
euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables
per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus,
del que dependrà l’import de la multa.
Vistos els informes precedents; l’article 299.4 de la normativa del Pla general
d’ordenació; i, els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del
Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents acords:
Primer.- Ordenar a D.E.L. i M.J.T.B. que en el termini màxim d’un mes, enderroqui la
pèrgola de fusta que hi ha al terrat de la planta pis de la finca situada al Pg. dels
Molins, número 51 ,ja que infringeix la normativa del Pla general d’ordenació.
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

11

DECRET

RATIFICAR

NÚM.4287/13

D'1

DE

JULIOL

QUE

RESOL

INTERPOSAR RECURS D'APEL·LACIÓ DAVANT EL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA CONTRA LA SENTÈNCIA DE 6 DE JUNY DE 2013
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM 14 EN RELACIÓ A LA
LLICÈNCIA D'AMPLIACIÓ D'ACTIVITAT DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PER
A LA GENT GRAN DEL C/ ESPLANADA NÚM 76.
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El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“En data 11 de juny de 2013 ha estat notificada a aquest Ajuntament la sentència de
data 6 de juny de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona
(recurs núm. 612/2010 B), en virtut de la qual s’estima el recurs contenciós
administratiu interposat per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER DE
L’ESPLANADA, 74-76 , contra el decret 8004/2010, de 4 d’octubre, que desestima el
recurs de reposició interposat contra el decret 6457/2010, de 30 de juliol, de concessió
a la Fundació Mare Nostra de la llicència per a ampliar i modificar l’activitat de
residència i centre de dia per a gent gran del carrer de l’Esplanada, 76.
La sentència estima el recurs presentat per la recurrent i anul·la el decret esmentat.
Aquesta decisió perjudica l’Ajuntament.
L'Ajuntament de Mataró està disconforme amb els fets i els fonaments de dret
manifestats en aquesta resolució pel que, de conformitat amb el que disposen l'art.
21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i l’article 81 i
següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
Per decret núm. 4287/13 d’1 de juliol es resol interposar recurs d’apel·lació davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra la sentència de data 6 de juny de
2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, notificada el dia 11
de juny de 2013, interposada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER
DE L’ESPLANADA, 74-76

(recurs núm. 612/2010 B) i designar per a la

representació i defensa de l’ajuntament el procuradors dels tribunals, el senyor
A.Q.C. i el lletrat dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Mataró, el senyor A.R.G.,
degut a la urgència per interposar el referenciat recurs.
Atès que per decret d’Alcadia núm 4281/2011 de 14 de juny es delega a la Junta de
Govern Local, entre d’altres competències, la interposició de recursos contra
resolucions judicials.
Per tot això proposo a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l’adopció, si s’escau,
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dels següents acords:
Únic.- RATIFICAR el decret núm. 4287/13 d’1 de juliol, que a continuació es
transcriu:
En data 11 de juny de 2013 ha estat notificada a aquest Ajuntament la
sentència de data 6 de juny de 2013 del Jutjat Contenciós Administratiu núm.
14 de Barcelona (recurs núm. 612/2010 B), en virtut de la qual s’estima el
recurs contenciós administratiu interposat per la

COMUNITAT DE

PROPIETARIS DEL CARRER DE L’ESPLANADA, 74-76 , contra el decret
8004/2010, de 4 d’octubre, que desestima el recurs de reposició interposat
contra el decret 6457/2010, de 30 de juliol, de concessió a la Fundació Mare
Nostra de la llicència per a ampliar i modificar l’activitat de residència i centre de
dia per a gent gran del carrer de l’Esplanada, 76.
La sentència estima el recurs presentat per la recurrent i anul·la el decret
esmentat. Aquesta decisió perjudica l’Ajuntament.
L'Ajuntament de Mataró està disconforme amb els fets i els fonaments de dret
manifestats en aquesta resolució pel que, de conformitat amb el que disposen
l'art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
l’article 81 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa, RESOLC:
Primer.- Interposar recurs d’apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, contra la sentència de data 6 de juny de 2013 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 14 de Barcelona, notificada el dia 11 de juny
de 2013, interposada per la COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CARRER
DE L’ESPLANADA, 74-76 (recurs núm. 612/2010 B).
Segon.- Designar per a la representació i defensa de l’ajuntament el
procuradors dels tribunals, el senyor A.Q.C. i el lletrat dels Serveis Jurídics de
l’Ajuntament de Mataró, el senyor A.R.G.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM 7 DE BARCELONA DE 25 DE JUNY DE
2013 QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI 663/09 DB CONTRA EL DECRET
MUNICIPAL 8045/2009 QUE ATORGA LA LLICÈNCIA AMBIENTAL D'AMPLIACIÓ
( SISTEMA UTMS) D'UNA BASE DE TELEFONIA MÒBIL EN L'IMMOBLE UBICAT
AL C/ DEL MIG NÚM. 18
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 7 de Barcelona ha dictat sentència el 25 de juny
de 2013 la qual desestima el recurs ordinari núm.663/09 DB, interposat per J.F.D.,
contra el decret municipal 8045/2009, de 2 d’octubre, que atorga llicència ambiental
d’ampliació Annex II d’aplicació al sistema UMTS d’una estació base de telefonia mòbil
a Telefónica Móviles España , S.A en l’immoble ubicat en el Camí del Mig núm. 18 de
Mataró.
La part demandant sol·licitava estendre la resolució final a tota la instal·lació i no només
a la part ampliada, al·legant sobre la llicència d’ampliació:
•

La incompatibilitat urbanística de la instal·lació per infracció d’usos.

•

La incompatibilitat urbanística de la instal·lació per infracció d’alçada de l’estació
base.

•

Infracció de les distàncies mínimes en relació a centres sensibles especificats en
el Decret 148/2001.

•

Un desmesurat impacte visual de la instal·lació,

•

Que la extensa llista de condicions de la llicència indica la perillositat de la
instal·lació

En el fonaments jurídics de la Sentència de 25 de juny de 2013 es desestima el recurs
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ordinari, i exposa que la part existent de la instal·lació abans de la ampliació ja estava
consolidada i no pot ser objecte de recurs. Sobre cadascun dels punts que fonamenten
l’al·legació s’indica:
Que no hi ha motius de incompatibilitat urbanística ja que el Pla especial per la
ordenació dels emplaçaments de les instal·lacions de radiotelefonia del municipi de
Mataró (DOGC 29 de maig de 2007) qualifica l’ús com “altres usos” admès en la Clau E.
Respecte a l’al·legació d’incompliment envers alçada màxima, la Sentència exposa que
el planejament del municipi de Mataró permet que determinats elements puguin
sobrepassar aquests màxims, com és el supòsit de les antenes de comunicacions en
edificis construïts amb l’objecte de desenvolupar aquest tipus d’activitats. En referència
a la infracció de les distàncies mínimes indica que els fonaments jurídics que el Decret
148/2001 no són aplicables, ja que el Decret està derogat, i que, en el supòsit que ho
fos, igualment es compliren les distàncies que el referenciat decret preveu que la figura
de protecció a aplicar sigui la del paral·lelepípede, el qual no conté cap zona oberta d’ús
continuat per les persones i sense protecció d’edificació, ni cap part d’edificis que formin
un col·legi. Respecte a les al·legacions d’impacte visual i de l’extensa condicions de la
llicència, en la sentència s’argumenta que la modificació no implica una modificació en
l’aspecte de la instal·lació, així com també que la simple imposició de condicions en una
llicència en cap cas demostra la disconformitat a dret de la mateixa.
Atès que per decret d’Alcaldia numero 4281/2011, de data 14 de juny, entre d’altres
competències, es delegada a la Junta de Govern Local, l’assabentat i acatament de
resolucions judicials.
Per tot l’exposa’t i 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 del Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 7 de Barcelona ha dictat sentència el 25 de juny de 2013 la qual desestima el
recurs ordinari núm.663/09 DB, interposat per

J.F.D., contra el decret municipal

8045//2009, de 2 d’octubre, que atorga llicència ambiental d’ampliació Annex II
d’aplicació al sistema UMTS d’una estació base de telefonia mòbil a Telefónica Móviles
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España , S.A en l’immoble ubicat en el Camí del Mig núm. 18 de Mataró.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Via pública13

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

125/2013, DE 11 D’ABRIL DE 2013, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 15 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 217/2012 C CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER
DECRET NÚM. 1274/12, DE DATA 20 DE FEBRER DE 2012, DE LA REGIDORA
DELEGADA DE VIA PÚBLICA, OBRES, SERVEIS I MANTENIMENT.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“En data 20 de febrer de 2012, per Decret núm. 1274/12, la Regidora Delegada de
Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment, resolgué la desestimació del recurs de
reposició interposat per la senyora R.M.R.G. contra una sanció imposada per
infracció en matèria de trànsit en l’expedient núm. BE00890536.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 217/2012 C pel
Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona.
En data 11 d’abril de 2013, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 11/04/2013, es dictà sentència núm. 125/2013 resolent-se “
Que debo desestimar y desestimo totalmente el recurso contencioso administrativo
núm. interpuesto por R.M.R.G.

frente a la/s resolución/es de la demanda

referenciada en el fundamento de Derecho primero de esta mi resolución, con
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expresa condena en costas a la parte recurrente, si bien limitadas a 100 € como
máximo por todos los conceptos.”
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 14 de juny de 2011, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència 125/2013, de 11
d’abril de 2013, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 15 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 217/2012 C contra la resolució formulada
per Decret núm. 1274/12, de data 20 de febrer de 2012, de la Regidora Delegada de
Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment.
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. (7).

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.
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