ACTA NÚM. 11/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 17 DE JUNY DEL 2013.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el disset de juny del 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
Na Núria Calpe i Marquet
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Olga Ortiz i Moreno
En Ramon Reixach i Puig

Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidor

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

Excusa la seva assistència En Joaquim Fernàndez i Oller, 1r. Tinent d’Alcalde

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 3 de juny de
2013

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Gestió Econòmica-

3

Transmissió i venta a favor de PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ, S.A.

1

(PUMSA) de la totalitat de les participacions que ostenta l’Ajuntament de Mataró de
GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT MATARÓ, S.L. (GINTRA).
-Servei d’Ingressos4

5

Donar-se per assabentada de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12
de Barcelona, que estima el recurs núm. 193/2010 2B, interposat per XFERA MÓVILES,
SA contra la liquidació d'import de 3.761,43 euros, girada en concepte de la taxa pels
aprofitaments especials del domini públic a favor de les empreses de telefonia mòbil,
corresponent a l'exercici 2009.
Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que desestima el recurs núm. 479/2010, interposat per l’Ajuntament de
Mataró contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya
que estima la reclamació formulada per la mercantil
HISPAMER SERVICIOS
FINANCIEROS EFC, SA contra l’acord dictat per l’Ajuntament pel concepte d’Impost
sobre activitats econòmiques (IAE) , exercicis 1993 a 1996.
-Servei de Compres i Contractacions-

6

7

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la
contractació, mitjançant procediment obert, del servei de suport a l’òrgan interventor,
en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna del Grup PUMSA
(Promocions Urbanístiques de Mataró SA, i del Grup Tecnocampus.
Adjudicació del servei de vigilància de la salut per a la plantilla de l’Ajuntament de
Mataró.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

8
9
10
11

Nomenament de MSHH com a funcionari/ària de carrera amb la categoria de TAE
Pedagog/a.
Contractació laboral indefinida de set educadors/es socials.
Donar compte del Decret dictat pel Jutjat contenciós administratiu núm. 17 de
Barcelona en el recurs 626/2010, interposat per GVB
Donar compte de la Sentència dictada pel Jutjat social núm. 1 de Mataró, en el
procediment acomiadament 605/2012, seguit a instància de RVS
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
- Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge -

12
13

Aprovació inicial del Projecte d’urbanització de la UAd-83 “Churruca-Lepanto/El
Rengle”.
Aprovació inicial del Pla Especial de Sant Miquel de Mata.
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

14

Ordre de reposició del pintat del marc porta accés activitat en edifici catalogat nivell A,
a La Riera, 65 bxs.
-Via pública-

15

Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
PRECS I PREGUNTES

2

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 juny 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
-Gestió Econòmica3

TRANSMISSIÓ I VENTA A FAVOR DE PROMOCIONS URBANÍSTIQUES

DE MATARÓ, S.A. (PUMSA) DE LA TOTALITAT DE LES PARTICIPACIONS QUE
OSTENTA L’AJUNTAMENT DE MATARÓ DE GESTIÓ INTEGRAL DE TRÀNSIT
MATARÓ, S.L. (GINTRA).
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Antecedents
I.- El Pla de mandat municipal 2011-2015 s’estructura al voltant de 10 eixos
estratègics que apareixen desglossats per àmbits d’actuació i que acaben en la
formulació de compromisos concrets que han de ser desenvolupats anualment en els
plans d’actuació municipal.
3

Dins dels eixos estratègics, el punt 4t, que té com a títol “Mataró eficient”, recull en el
seu punt 4.7. “Organització del grup Ajuntament (Ajuntament, organismes autònoms i
empreses municipals” amb l’objectiu de millorar, compactar i simplificar l’estructura
organitzativa del grup Ajuntament.
En aquest sentit, l’apartat 4.7.11 estableix com a compromís concret:
“- Fusionar les empreses PUMSA, PROHABITATGE i GINTRA.”
II.- En data 06/06/2013 ha tingut entrada al Registre General d’Entrades de
documents d’aquest consistori, una instància presentada per PUMSA –acompanyada
per un informe de valoració i una proposta de fusió- en la què plantegen una operació
de fusió societària entre les 3 empreses que integren el grup PUMSA (PUMSA,
PROHABITATGE I GINTRA).
Per dur-la a terme amb la major eficiència, es sol·licita la venta a favor de PUMSA, de
la totalitat de les participacions que l’Ajuntament de Mataró ostenta sobre GINTRA
(segons informe de valoració) i que representen un percentatge arrodonit del 18%
(17,9296%) del total de les participacions totals emeses per aquesta última,
ostentant-ne PUMSA el restant 82% (82,0703%).
De les 25.126 participacions emeses per GINTRA, 4.505 són titularitat de
l’Ajuntament de Mataró, segons consta a l’Inventari Municipal de Béns, epígraf 35,
número de bé 10.
Aquesta operació comportarà:

-

La venta o transmissió directa d’un bé patrimonial de l’Ajuntament de Mataró
(que consta integrat per totes les participacions que ostenta el consistori sobre
GINTRA i que s’identifiquen amb la següent numeració: des de la participació
núm. 1 fins a la participació núm. 3.005 –ambdues incloses- i de la 12.487 a la
13.986 –ambdues incloses- que suposen un total de 4.505 participacions) a
favor de PUMSA;

-

Ingrés a favor de l’Ajuntament del preu establert per la venta de les
participacions;
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-

PUMSA passarà a ser soci únic de GINTRA, prèvia i/o simultàniament a la
constitució d’una nova societat, resultant de la fusió entre aquestes dues.

-

La nova societat que es constitueixi conservarà i mantindrà l’objecte social
que tenien les seves predecessores, així com la resta de facultats i atribucions
que els confereix la normativa vigent i els Estatuts de s’aprovin;

-

L’Ajuntament de Mataró continuarà sent soci únic de PUMSA i la seva Junta
General d’Accionistes està conformada pels membres del Ple municipal. Per
tant, es mantindrà un control directe sobre les actuacions que dugui a terme.

A aquesta operació, li són d’aplicació:
1) L’article 209 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel què s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2) D’altra banda, també són d’aplicació a aquesta operació, les disposicions
reguladores de la transmissió establertes als articles 40 i següents, i d’altres
concordants, del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de
Patrimoni dels ens locals de Catalunya.
3) Finalment, la darrera de les normes que cal tenir en compte, és el Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis
dels ens locals. Els articles 211 i següents regulen les societats de capital
íntegrament públic, dins del capítol II de la norma, que regula la forma de gestió
directa dels serveis públics.
Vist que a l’expedient consten identificats els valors mobiliaris, amb informe de
valoració; vist que la transmissió dels mateixos no obeeix a la finalitat de finançar
despesa corrent de l’Ajuntament de Mataró, vist l’ofici incorporat del Departament
d’Economia de la Generalitat de Catalunya, vist l’informe jurídic i la resta de
documents que consten units a l’expedient, proposo l’adopció, si s’escau, dels
següents acords:
Primer.- Alienar i transmetre, a títol onerós, 4.505 participacions socials emeses per
GINTRA, amb NIF B-63081194 I domicili social a Mataró, carrer Pablo Iglesias núm.
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63 2a planta despatx 10 per un valor real/ comptable, cadascuna d’elles de 202,44 €
(valor arrodonit a dos decimals), representades per títols numerats correlativament de
la núm. 1 a la núm. 3.005 –ambdues incloses- i de la 12.487 a la 13.986- ambdues
incloses- per un import total de nou-cents onze mil nou-cents vuitanta-nou euros amb
vuitanta-dos cèntims (911.989,82 €).
Aquest acord quedarà condicionat a l’efectiva adopció per part de PUMSA, de l’acord
de l’òrgan competent per adquirir les 4.505 participacions socials en els termes i
condicions establerts.
Segon.- Autoritzar al regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana a la
subscripció de tots aquells documents que siguin necessaris per formalitzar i
instrumentar el present acord.
Tercer.- Incorporar aquesta operació a la propera actualització de l’Inventari de Béns
Municipals que es dugui a terme.
Quart.- Donar compte d’aquests acords al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Notificar aquests acords a PUMSA, GINTRA i al servei d’Ingressos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei d’Ingressos4

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12 DE BARCELONA, QUE ESTIMA EL
RECURS NÚM. 193/2010 2B, INTERPOSAT PER XFERA MÓVILES, SA CONTRA LA
LIQUIDACIÓ D'IMPORT DE 3.761,43 EUROS, GIRADA EN CONCEPTE DE LA TAXA
6

PELS APROFITAMENTS ESPECIALS DEL DOMINI PÚBLIC A FAVOR DE LES
EMPRESES DE TELEFONIA MÒBIL, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2009.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 15 de maig de 2013 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona
va dictar sentència en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm.
193/2010 2B, interposat per la mercantil

XFERA MÓVILES, SA

contra el decret

municipal núm. 538/2010, de 21 de gener, en virtut del qual es va desestimar el recurs
de reposició presentat per la societat esmentada, contra la liquidació núm. 2453724-0,
d’un import de 3.761,43 euros, girada en concepte de la taxa pels aprofitaments
especials del domini públic a favor de les empreses explotadores de subministraments
d’interès general, servei de telefonia mòbil, corresponent a l’any 2009.
La sentència és desfavorable als interessos municipals, atès que declara nul·la la
liquidació objecte del recurs.
L’òrgan jurisdiccional motiva que el present recurs ha quedat condicionat en la seva
resolució pel plantejament de la qüestió prejudicial davant del Tribunal de Justícia de la
Unió Europea que havia realitzat el Tribunal Suprem i que va culminar amb la sentència
de 12 de juliol de 2012. El Tribunal Suprem, per la seva banda, en les seves sentències
de data 10 d’octubre de 2012 i 15 d’octubre de 2012, ha establert la doctrina legal que
cal aplicar en el present recurs.
La sentència del TJUE manifesta que l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE, relativa a
l’autorització de xarxes i serveis de comunicacions electròniques, ha de ser interpretat
en el sentit que s’oposa a l’aplicació d’un cànon per drets d’instal·lació de recursos en
una propietat pública, o per sobre o per sota d’aquesta, als operadors que, sense ser
propietaris d’aquests recursos, els utilitzen per a prestar serveis de telefonia mòbil.
També estableix que aquest precepte té efecte directe.
Pel que fa al caràcter suposadament discriminatori i desproporcionat de la taxa, el
Tribunal Suprem considera que, per a la medició del valor de la utilitat, no es pot tenir
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present el volum dels ingressos que cada empresa operadora pot facturar per les
trucades efectuades i rebudes en el municipi.
En definitiva, considera que el Tribunal Suprem, en la seva condició d’òrgan
jurisdiccional superior en l’ordre contenciós administratiu, ha donat la solució jurídica a la
controvèrsia plantejada. La taxa impugnada sí és el cànon en el sentit de l’article 13 de
la Directiva, de manera que només pot sotmetre’s al cànon els operadors titulars de les
xarxes instal·lades en el domini públic, però no als operadors que reben servei
d’interconnexió.
La citada sentència del TJUE obliga els tribunals espanyols a corregir la seva doctrina i
fins i tot al legislador a modificar la Llei de les hisendes locals, per a excloure
expressament els operadors de telefonia mòbil no només del règim de quantificació de
la taxa, sinó també de l’obligació de pagar la taxa qüestionada quan, no essent titulars
de xarxes, ho siguin de drets d’ús, accés o interconnexió a aquestes. La normativa
sectorial ha de prevaler sobre la Llei d’hisendes locals i òbviament caldrà modificar la
regulació de les ordenances municipals per a ajustar-se als paràmetres de la Directiva.
En definitiva, el Jutjat conclou que només pot ser deutor del cànon per drets
d’instal·lació dels recursos previst a l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE el titular
d’aquests drets, que és alhora el propietari dels recursos instal·lats a la propietat pública
o privada de què es tracti, o per sobre o per sota d’ella. Per tant, no pot ésser admesa
l’exigència de cànons en concepte de cànon pels drets d’instal·lació de recursos en una
propietat pública o privada, o per sobre o per sota d’aquesta, quan s’apliquen als
operadors que, sense ésser propietaris de dits recursos, els utilitzen per a la prestació
de serveis de telefonia mòbil explotant així aquest domini públic, perquè va contra
l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE, la qual té efecte directe.
En el present recurs de la prova practicada resulta que l’Ajuntament no ha acreditat que
l’actora sigui propietària dels recursos instal·lats utilitzats per a la prestació de serveis de
telefonia mòbil i, conseqüentment, no pot considerar-se que s’hagi produït el fet
imposable de taxa, ni que sigui subjecte passiu l’empresa recurrent, resultant inaplicable
i contrària al dret comunitari l’Ordenança Fiscal municipal reguladora de la taxa, per
liquidar-se també a operadores no propietàries.
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La sentència és ferma i per tant no és susceptible de cap recurs.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
acords:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 15 de maig de 2013 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en virtut de la qual es va estimar
el recurs contenciós administratiu núm. 193/2010 2B, interposat per la mercantil XFERA
MÓVILES, SA

contra el decret municipal núm. 538/2010, de 21 de gener, de

desestimació del recurs de reposició presentat per la societat esmentada, contra la
liquidació núm. 2453724-0, d’un import de 3.761,43 euros, girada en concepte de la taxa
pels aprofitaments especials del domini públic a favor de les empreses explotadores de
subministraments d’interès general, servei de telefonia mòbil, corresponent a l’any 2009.
Segon.- Donar compliment a aquesta sentència i retornar a XFERA MÓVILES, SA la
quantitat de 3.761,43 euros.
Tercer.- Anul·lar la liquidació 2453724-0 i l’operació comptable de dret reconegut
núm. DR 57599/2009, per un import de 3.761,43 euros.
Quart.- Comunicar l’acord al Jutjat, a la persona interessada, a la Tresoreria municipal,
al Servei de Gestió Econòmica i a l’ ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (7).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE DESESTIMA EL RECURS NÚM.
479/2010, INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ
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CONTRA LA

RESOLUCIÓ DEL TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU REGIONAL DE
CATALUNYA QUE ESTIMA LA RECLAMACIÓ FORMULADA PER LA MERCANTIL
HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS EFC, SA CONTRA L’ACORD DICTAT PER
L’AJUNTAMENT PEL CONCEPTE D’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
(IAE) , EXERCICIS 1993 A 1996.
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“En data 9 de maig de 2013 la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en virtut de la qual va
desestimar el recurs contenciós administratiu núm. 479/2010, interposat per l’
Ajuntament de Mataró contra la resolució de 19 de novembre de 2009 del Tribunal
Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, que estima la reclamació núm.
08/01373/2001, formulada per la mercantil HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS
EFC, SA contra l’acord dictat per l’Ajuntament pel concepte d’Impost sobre activitats
econòmiques (IAE) , exercicis 1993 a 1996, en quantia d’única instància.
La sentència és desfavorable als interessos municipals, atès que desestima el recurs
presentat per l’Ajuntament.
Com a antecedents fonamentals d’aquest cas, cal explicar que en data 12 de gener de
1999 la Inspecció d’Hisenda va formalitzar tres actes de disconformitat en relació amb la
societat inspeccionada, classificada fins aleshores en l’epígraf 831.2, secció primera de
les tarifes de l’impost, desenvolupades en el domicili de Camí Ral, 377. En aquestes
actes es proposava la inclusió de la societat en el cens de l’IAE a més del que ja estava
classificada, en els epígrafs 819.9 i 832.1 i modificant l’epígraf 831.2 en què estava
inclosa, per tal d’adequar la superfície a la distribució entres les tres activitats
proposades.
En la reclamació econòmica administrativa interposada contra aquest acord, el TEAR de
Catalunya estimà la reclamació per falta de constància en l’expedient rebut de cap
diligència de visita relativa a l’oficina del domicili de la persona contribuent a què es
refereixen les actes emeses, ni tampoc consta cap altra documentació que hagués
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pogut servir de base a la inspecció per a dur a terme la qüestionada modificació censal.
És a dir, no hi ha prova imputable a la inspecció sobre els fets recollits a les actes.
L’òrgan jurisdiccional manifesta que de la documentació aportada amb la demanda i, en
especial, de la descripció de les activitats indicades tant en l’escriptura de fusió per
absorció atorgada per HISPAMER HIPOTECARIO, SA en data 8 d’agost de 1996, com
en l’escriptura de poder tipus “comercial” atorgat per la mercantil en data 19 de
setembre de 1996, es dedueix que la societat resultant de la fusió passa a desenvolupar
les activitats que abans venien exercint les vinculades, però això no fa prova de
l’activitat que Hispamer hagués vingut desenvolupant amb anteriorment, tenint present
que el que s’investigava eren els exercicis 1993 a 1996.
Tampoc queda acreditat que la societat exercís activitats d’assegurances, enquadrables
en l’epígraf 832.1 de les tarifes de l’impost. Tot i que l’inspector té un model de contracte
d’assegurances aportat pel representant, el model correspon a la companyia
d’assegurances La Estrella, sense que s’hagi acreditat la vinculació empresarial
d’aquesta companyia d’assegurances amb Hispamer en el temps que afecta la
regularització, així com el propi representant adduí que l’entitat no duia a terme
aquestes operacions perquè no reunia els requisits exigits per la normativa.
Sí queda acreditat l’exercici de l’activitat financera i de contractació de productes que
defenia l’empresa Hispamer, considerant el Tribunal que l’enquadrament existent en
aquell moment era el correcte en tota la superfície de l’entitat i no per terceres persones.
La sentència és ferma i per tant no és susceptible de cap recurs.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
acords:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 9 de maig de 2013 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya , en virtut de la qual es va desestimar el
recurs contenciós administratiu núm. 479/2010, interposat per l’Ajuntament de Mataró
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contra la resolució de 19 de novembre de 2009 del Tribunal Econòmic Administratiu
Regional de Catalunya, que estima la reclamació núm. 08/01373/2001, formulada per la
mercantil HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS EFC, SA contra l’acord dictat per
l’Ajuntament pel concepte d’Impost sobre activitats econòmiques (IAE) , exercicis 1993 a
1996, en quantia d’única instància.
Segon.- Donar compliment a aquesta sentència i anul·lar la liquidació amb càrrec
178101, de valor 0000007186, objecte tributari 50 85550001436 i import/saldo de
5.308,56 euros; i la liquidació amb càrrec 178109, de valor 0000000111, objecte
tributari 50 85550001436 i import/saldo de 1.970,05 euros, d’acord amb les dades de
l’ORGT.
Tercer.- Autoritzar la devolució de l’aval número 1.036 , corresponent a les actes de
disconformitat 178, 180 i 400 en matèria d’alta de l’IAE, pel valor de 7.278,61 euros,
d’acord amb les dades de l’ORGT.
Quart.- Comunicar l’acord al Jutjat, a la persona interessada, a la Tresoreria municipal i
a l’ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Servei de Compres i Contractacions6

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE SUPORT A L’ÒRGAN INTERVENTOR,
EN EL COMPLIMENT DE LES FUNCIONS DE CONTROL I FISCALITZACIÓ
INTERNA DEL GRUP PUMSA (PROMOCIONS URBANÍSTIQUES DE MATARÓ
SA, I DEL GRUP TECNOCAMPUS.
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El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 08/05/2013, l’assessor jurídic d’Intervenció amb el
vistiplau de l’interventor sol·licita la tramitació de la contractació del servei de suport a
l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna
de la gestió econòmico-financera del Grup PUMSA (Promocions Urbanístiques de
Mataró SA, Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL, Societat Municipal Prohabitatge
Mataró, SA i Porta Laietana, SA) i del Grup Tecnocampus (Fundació Tecnocampus
Mataró-Maresme i Parc Tecnocampus Mataró) dividit en dos lots:
Lot 1: Grup PUMSA: 110.000 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte.
Lot 2: Grup Tecnocampus: 51.000 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la divisió en
lots del contracte, el valor estimat del contracte és de 161.000 euros.
Consta a l’expedient:
• informe del secretari general de data 31/05/2013, 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 31/05/2013, en el qual s’informen
favorablement, als efectes de la clàusula 8-3 del plec de clàusules administratives
generals i l’art. 275 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els plecs de clàusules
econòmiques, administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte.
• la previsió de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels
pressupostos que aprovin les diferents entitats auditades, a càrrec de les quals
aniran les despeses de la present contractació.
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Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
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 servei de suport a l’òrgan interventor,
en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió
econòmico-financera del Grup PUMSA (Promocions Urbanístiques de Mataró SA,
Gestió Integral de Trànsit de Mataró, SL, Societat Municipal Prohabitatge Mataró, SA
i Porta Laietana, SA) i del Grup Tecnocampus (Fundació Tecnocampus MataróMaresme i Parc Tecnocampus Mataró) dividit en dos lots:
Lot 1: Grup Pumsa: 110.000 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del contracte.
Lot 2: Grup Tecnocampus: 51.000 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del
contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la divisió en
lots del contracte, el valor estimat del contracte és de 161.000 euros.
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada
Tercer.- Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Atendre la despesa que meriti aquesta contractació a càrrec del pressupost
de les entitats auditades.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (7).

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA DE LA SALUT PER A LA

PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
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 l’Ajuntament de Mataró de data 2 d’abril
de 2013 es va iniciar el procediment de contractació, mitjançant procediment obert del
servei de vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 43.917,36 euros, IVA no
inclòs.
El coordinador, tècnic de Prevenció del Servei de Recursos Humans, per mitjà
d’informe de data 23 de maig de 2013, va procedir a la valoració dels criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, i per informe de data 31 de maig de
2013 ha valorat les ofertes econòmiques, tot quedant classificada en primer lloc
l’empresa “Sociedad de Prevención Asepeyo, SL”. S’adjunta al present acord còpia
d’ambdós informes.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a la partida 320000/920220/16008 del
pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i
suficient per a l’exercici futur del 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
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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
vigilància de la salut per la plantilla de l’Ajuntament de Mataró, a favor de l’empresa
Sociedad de Prevención Asepeyo, SL, d’acord amb els següents preus unitaris:
-

Per prestar el servei d’especialitat de vigilància de la salut (calculat sobre
1.150 treballadors) un import de 6.900 euros, als quals s’haurà d’aplicar un
21% en concepte d’IVA.

-

Pel servei de reconeixements mèdics un preu unitari de 37 euros cada
reconeixement, al qual s’aplicarà un 0% en concepte d’IVA.

-

Amb una previsió de 650 reconeixements, el preu total ofert pel servei de
reconeixements mèdics és de 24.050 euros.

Segon.- Requerir a l’empresa “Sociedad de Prevención Asepeyo, SL” que constitueixi
a favor de l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 1.547,5 euros,
corresponent al 5% del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA i aporti els certificats
positius d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social
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 107,60 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Sociedad de Prevención Asepeyo, SL”
l’import de 6.900 euros, més 1.449 en concepte d’IVA (vigilància salut) i 24.050 euros
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(reconeixements mèdics), amb càrrec a la partida 320000/920220/16008, de la
següent manera:
Any 2013: operació AD núm. 36830 per import de 16.199,50 €
Any 2014: operació ADPOS núm. 36940 per import de 16.199,50 €
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida 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
partida:
operació APOS/ núm. 36829 per import de 23.000 €
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

8

NOMENAMENT DE MSHH COM A FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA AMB

LA CATEGORIA DE TAE PEDAGOG/A.

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 9 de març de 2009 es va aprovar l’oferta
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pública d’ocupació per a l’any 2009, modificada per Acord de la Junta de Govern
Local de 30 de gener de 2012, que incloïa entre d’altres una plaça de TAE
Pedagog/a, escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a
superior, grup A, subgrup A1, vacant a la plantilla de personal funcionari.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 14 d’abril de 2008 es van aprovar les
bases generals de selecció que regulen els processos selectius per accedir a places
de les que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat accés lliure.
Per Acord de la Junta de Govern Local de 10 de desembre de 2012 es van aprovar
les bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de la plaça esmentada.
Per Acta de l’Òrgan de Selecció de 31 de maig de 2013 es proposa la senyora
M.S.H.H. per cobrir la plaça objecte de la convocatòria.
Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del
qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina
per un període igual o superior a sis mesos, com és el cas de la candidata
proposada.
L'article 4 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals, estableix que són funcionaris de carrera els
que, en virtut de nomenament de l'alcalde o president de l'entitat local, realitzen
serveis de caràcter permanent en una entitat local, ocupen places de plantilla i
perceben sous o assignacions fixes amb càrrec a les consignacions de personal del
pressupost de l'entitat.
Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de
Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal
funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans.
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,
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i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 25 de
gener de 2013, el Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ
dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent acord:
Primer.- Nomenar la senyora M.S.H.H. funcionària de carrera amb la categoria TAE
Pedagoga, escala d’administració especial, subescala tècnica, categoria tècnic/a
superior, grup A, subgrup A1.
Segon.- Notificar aquest acord a la persona interessada i publicar-lo al Butlletí Oficial
de la Província.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (7).

CONTRACTACIÓ LABORAL INDEFINIDA DE SET EDUCADORS/ES

SOCIALS
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 15 d’octubre de 2012 es van aprovar les
bases específiques i la convocatòria del procés selectiu de set places d’educador/a
social, subgrup A2 vacants a la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament de
Mataró mitjançant concurs oposició lliure.
Per Acta final de l’Òrgan de Selecció de 28 de maig de 2013 s’ha proposat les
persones que han superat el procés de Selecció.
Les bases de selecció preveuen la realització d’un període de pràctiques o prova, del
qual estaran excloses aquelles persones que hagin ocupat la plaça de forma interina
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per un període igual o superior a sis mesos, com és el cas dels candidats proposats.
El Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals estableix, al seu article 18, les condicions de contractació
de personal laboral fix.
Per Decret 4282/2011, de 14 de juny, l’Alcalde va delegar competències a la Junta de
Govern Local en matèria, entre d’altres, d’aprovació de nomenament de personal
funcionari i laboral de plantilla, dins l’àmbit dels Recursos Humans.
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 Resolució d’Alcaldia de data 25 de
gener de 2013, el Regidor Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ
dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent acord:
Primer.- Atorgar contracte laboral indefinit com a educador/a social, d’acord amb
l’Acta final de l’Òrgan de Selecció de 28 de maig de 2013, a les següents persones:
N.G.S
Z.R.T
C.B.R
D.L.P
M.P.S
S.P.S
S.H.L
Segon.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
10

Unanimitat. (7).

DONAR COMPTE DEL DECRET DICTAT PEL JUTJAT CONTENCIÓS
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ADMINISTRATIU

NÚM.

17

DE

BARCELONA EN

EL

RECURS

626/2010,

INTERPOSAT PER GVB
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Sra. G.V.B., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, va presentar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de
Barcelona contra el Decret 7665/2010, de 23 de setembre, estimatori parcialment
del recurs de reposició interposat contra el Decret 6391/2010, de 28 de juliol, que
resolia adscriure des del dia 1 d’agost de 2010 a la Sra. V. a un lloc de treball
base d’administratiu 1, de l’Adjuntia a l’Àrea de Manteniment i Serveis, així com
s’establia la retribució i s’informava que no podria participar en processos de
provisió de llocs de treball durant un període de tres anys. L’estimació parcial del
recurs de reposició interposat per la Sra. V. fou en el sentit d’establir que la
impossibilitat de participar en processos de provisió de llocs de treball seria per un
període de dos anys, en lloc dels tres anys que es contemplaven a la resolució
administrativa.
L’esmentat recurs contenciós es va tramitar en el Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 17 de Barcelona per procediment abreujat núm. 626/2010, assenyalant-se la
data de judici el dia 2 de març de 2012.
Vist que el dia del judici es va acordar la suspensió del procediment per estar
pendent de dictar-se Sentència en el procediment abreujat 362/2010 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, interposat també per la mateixa
funcionària i relacionat amb aquest recurs contenciós administratiu. I que
l’esmentada suspensió fou prorrogada per Decret de 3 de setembre de 2012 dictat
pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona.
Vist que per Decret núm. 98/2013, de 24 de maig de 2013, de l’esmentat Jutjat es
declara acabat aquest recurs contenciós administratiu interposat per la Sra.
G.V.B. contra la resolució de l’Ajuntament de Mataró, així com l’arxiu de les
actuacions, sense imposició de costes. La fonamentació jurídica ve donada en
què amb posterioritat a la interposició d’aquest recurs, la part actora ha deixat de
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tenir interès legítim a obtenir la tutela judicial pretesa, perquè s’han satisfet fora
del procés les pretensions de l’actora o per qualsevol altra causa.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013,
de 25 de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ
dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent acord:
Únic.- Donar-se per assabentat del Decret núm. 98/2013, de 24 de maig de 2013,
dictat en el recurs contenciós administratiu núm. 626/2010 (procediment abreujat),
seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, pel qual es
declara acabat aquest recurs interposat per la Sra. G.V.B. contra la resolució de
l’Ajuntament de Mataró, així com l’arxiu de les actuacions, sense imposició de
costes.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11

Unanimitat. (7).

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL

NÚM. 1 DE MATARÓ, EN EL PROCEDIMENT ACOMIADAMENT 605/2012,
SEGUIT A INSTÀNCIA DE RVS
El senyor Ramon Reixach i Puig, regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“La Sra. R.V.S., treballadora de l’empresa FIAZ FUERZA GESTORA, SL
(actualment, INSTITUTO GERIÁTRICO FENIX, SA) va presentar demanda contra
l’esmentada empresa, CLECE SA, GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL,
AJUNTAMENT DE MATARÓ i Fons de Garantia Salarial (FOGASA), per
acomiadament improcedent amb data d’efectes de 31 de maig de 2012.
Posteriorment, la demanda fou ampliada també contra GESEX ATENCIÓ
DOMICILIÀRIA SL i MAP SERVEIS A LA PERSONA SL.
Per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Mataró de 13 de maig de
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2008 es va adjudicar el contracte de gestió de servei públic en la modalitat de
concert per a la prestació del servei d’atenció domiciliària, a les empreses GESEX
ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SL, CLECE SA, GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS
SL y MAP SERVEIS A LA PERSONA SL, amb efectes 1 de juny de 2008 fins el
31 de maig de 2010, amb una pròrroga de dos anys més. Per Decret de 13 de
febrer de 2012 s’autoritza la cessió a l’empresa FIAZ FUERZA GESTORA, SL
dels drets i obligacions del GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL en el
contracte de servei públic d’atenció domiciliària.
L’esmentada demanda es va tramitar davant el Jutjat Social núm. 1 de Mataró,
procediment acomiadament 605/2012, assenyalant-se la data de judici el dia 23
de gener de 2013 (prèvia suspensió del judici assenyalat pel dia 27 de novembre
de 2012).
Vist que en data 15 de febrer de 2013, el Jutjat Social núm. 1 de Mataró ha dictat
Sentència núm. 63/2013, per la qual resol el següent: tenir a l’actora per desistida
de la seva demanda enfront la mercantil MAP SERVEIS A LA PERSONA SL;
estimar parcialment la demanda interposada enfront la resta de les mercantils,
declarant que la treballadora demandant fou objecte d’un acomiadament
improcedent amb data d’efectes 31/05/2012, condemnant a CLECE SA, a que
readmeti a la treballadora o bé a que la indemnitzi en la quantitat de 4.742,56 €,
condemnant solidàriament al pagament d’aquesta indemnització al GRUPO BB
SERVICIOS DIVERSOS SL, i al INSTITUTO GERIÁTRICO SA (abans, FIAZ
FUERZA GESTORA SL); així mateix, la Sentència resol absoldre per estimació de
la falta de legitimació passiva a l’Ajuntament de Mataró, tal i com es va invocar en
l’acte del judici.
Vist que contra aquesta Sentència, que no era ferma, es podia interposar recurs
de suplicació. I que, havent transcorregut un temps prudencial i al no rebre
resolució del Jutjat declarant la fermesa de la Sentència o bé la interposició de
recurs, mitjançant trucada telefònica el Jutjat ha comunicat a aquest Ajuntament
que la Sentència és ferma per no haver interposat cap de les parts recurs de
suplicació dins de termini.
D’acord amb les competències delegades per Decret d’Alcaldia núm. 565/2013,
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de 25 de gener, el Regidor-Delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, previ
dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent ACORD:
Únic.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 63/2013, de 15 de
febrer de 2013, dictada en el procediment acomiadament 605/2012, seguit davant
el Jutjat Social núm. 1 de Mataró, per la qual resol el següent: tenir a l’actora per
desistida de la seva demanda enfront la mercantil MAP SERVEIS A LA
PERSONA SL; estimar parcialment la demanda interposada enfront la resta de les
mercantils,

declarant

que

la

treballadora

demandant

fou

objecte

d’un

acomiadament improcedent amb data d’efectes 31/05/2012, condemnant a
CLECE SA, a que readmeti a la treballadora o bé a que la indemnitzi en la
quantitat de 4.742,56 €, condemnant solidàriament al pagament d’aquesta
indemnització al GRUPO BB SERVICIOS DIVERSOS SL, i al INSTITUTO
GERIÁTRICO SA (abans, FIAZ FUERZA GESTORA SL).
Així mateix, la Sentència resol absoldre a l’Ajuntament de Mataró per estimació de la
falta de legitimació passiva, tal i com es va invocar en l’acte del judici.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
- Urbanisme, Patrimoni, Medi Ambient i Habitatge 12

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UAD-83

“CHURRUCA-LEPANTO/EL RENGLE”.
La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
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Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Ple municipal de 7 de setembre de 2006 va nomenar a la societat municipal
PUMSA administració actuant a l’àmbit de la Modificació puntual del Pla general
“Lepanto-Churruca/El Rengle de Mataró”.
El 29 de març de 2012, el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, va aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació de Mataró “Lepanto-Churruca/El Rengle de Mataró”, procedint a la seva
publicació al DOGC, el dia 24 d’abril de 2012.
EL 15 de novembre de 2012 va ser aprovat definitivament el Projecte de
reparcel·lació de la Uad-83 “Lepanto-Churruca/El Rengle de Mataró”, promogut per
PUMSA.
Aquest document de modificació del pla general defineix la unitat d’actuació
discontínua número 83 pel sector “Lepanto-Churruca/El Rengle de Mataró”, a
desenvolupar pel sistema cooperació amb la redacció i tramitació dels corresponents
projectes de reparcel•lació i urbanització de la totalitat del sector.
La societat municipal PUMSA, ha presentat tres exemplars en suport paper i un en
suport informàtic, del Projecte d’urbanització de la UAd-83 “Lepanto-Churruca/El
Rengle de Mataró”, per la seva tramitació.
És objecte del present projecte la definició a nivell constructiu i la valoració de les
obres d’urbanització de la UAd-83 “Lepanto-Churruca/El Rengle de Mataró”,
delimitada a la Modificació puntual del Pla general d’ordenació del mateix sector.
El projecte té un Pressupost d’Execució per Contracte de 1.760.420,70 euros IVA
inclòs.
En relació als aspectes urbanístics del Projecte d’Urbanització, aquest s’ajusta a les
determinacions del planejament aprovat.
El projecte d’urbanització està estructurat per poder executar-se per fases:
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o

La nova zona verda al carrer Churruca i l’àmbit privat amb servitud d’ús públic
que compren el futur porxo de l’edifici privat sobre la plaça

o

El tram de carrer Churruca entre el Camí Ral i carrer Gravina

o

Els espais privats de servitud d’ús pública i instal·lacions pel nou edifici previst
a l’àmbit del Rengle

En relació a la urbanització del tram del carrer Churruca es desglossen els àmbits
imputables al polígon i a l’Ajuntament segons les determinacions del planejament i
projecte de reparcel·lació.
Així mateix, el projecte d’urbanització contempla al seu annex 8 el projecte d’enderroc
de les naus industrials de l’àmbit incompatibles amb el planejament.
En relació al Projecte d’urbanització presentat, redactat pels serveis tècnics
municipals d’Espais Públics, s’han demanat informes als tècnics d’Aigües de Mataró,
SA., del Servei de Mobilitat, del Servei de sistemes d’informació i telecomunicacions i
secció d’Urbanisme.
S’han emès tots els informes tècnics sol•licitats que resulten ser tots favorables.
L'Alcalde té delegada la competència d'aprovació inicial dels Projectes d’urbanització
a la Junta de Govern Local,
Per tot el s’ha exposat, PROPOSO a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte d’urbanització de la UAd-83 “LepantoChurruca/El Rengle de Mataró”, redactat pel servei municipal d’Espais Públics, per
encàrrec de la societat municipal PUMSA, en la seva qualitat d’administració actuant,
en el benentès que per l’aprovació definitiva s’aclariran els aspectes plantejats als
informes del servei de Sistemes d’informació i telecomunicacions i Aigües de Mataró,
SA..
Segon.- Iniciar un període d'informació pública d'un mes prèvia publicació d'edictes
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en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d'edictes municipal i en un dels diaris
de més divulgació a Catalunya.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats en el projecte, a PUMSA i als serveis
municipals afectats.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13

Unanimitat. (7).

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL DE SANT MIQUEL DE MATA.

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“El Centre de Formació i Prevenció ha redactat i presentat per la seva aprovació la
modificació del Pla especial Sant Miquel de Mata, en l’àmbit d’actuació de la totalitat
de l’equipament en sòl no urbanitzable de l’ermita Sant Miquel de Mata, amb l’objecte
de reordenar els usos actuals dels equipaments i complementar l’ordenació i definició
d’ús.
El Pla especial Sant Miquel de Mata, aprovat definitivament el 14 de juliol de 2011,
regula els terrenys situats en el Parc forestal del Montegre-Corredor, a l’entorn de
l’ermita de Sant Miquel del Mata, de titularitat municipal i de l’edificació de l’ermita de
titularitat del Bisbat de Barcelona. Els usos actuals són tres, una part d’equipament
comunitari, una part d’equipament educatiu i assistencial, i una altra petita zona de
serveis tècnics.
El Centre de Formació i Prevenció de Mataró és una Associació d’Iniciativa Social
declarada Entitat d’Utilitat Pública (octubre 1983), que desenvolupa la seva activitat
en l’àmbit d’actuació en que es troba la casa de Ca’l Monjo, on l’objectiu principal és
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la rehabilitació i la integració sociolaboral de persones amb trastorns de salut mental.
El volum de l’activitat se’ls hi ha fet petit i necessiten ampliar-lo per tal de poder
atendre a més usuaris. La situació econòmica està castigant severament a entitats
del Tercer Sector pels ajustos pressupostaris. L’ampliació que proposen els ha de
permetre garantir la sostenibilitat del projecte i desenvolupar millor les tasques
d’atenció al col·lectiu i l’assoliment dels objectius de rehabilitació i integració. La
finalitat és ampliar l’activitat pecuària, amb un augment de 500 a 1.000 gallines, i per
poder complir la normativa d’activitat de producció ecològica precisen una extensió de
4.000 m2 de patis a l’aire lliure, amb caràcter de rotació.
La masia del Cal Monjo es seguirà utilitzant per usos administratius del Centre de
Formació i Prevenció, per emmagatzematge i manipulació dels productes d’explotació
(ous ecològics i hortalisses), sense entrar en contradicció amb la proposta
d’ordenació que el Pla especial de masies i cases rural, en tràmit, planteja per
aquesta edificació.
La finalitat del Pla especial és mantenir l’activitat actual educativa i assistencial, clau
Eed-as, amb el desenvolupament d’activitats agropecuàries destinades a fins
terapèutics, i fer-la compatible amb les activitats religioses de l’ermita de Sant Miquel
de Mata, permetent que la doble esplanada d’arribada a l’ermita es mantingui per
lleure i esbarjo de festes populars, i de suport per aparcament els dies de
celebracions.
La proposta és ampliar l’àmbit de l’equipament educatiu-assitencial, amb part de
l’equipament comunitari que es redueix i passa a equipament sòcio-cultural, de la
següent forma:
Planejament vigent
Equipaments comunitaris: 6.310 m2

Planejament proposat
Equipament socio-cultural:

Equipament
educatiu-assistencial:
7.790 m2
Infraestructures i serveis tècnica: 209
m2
El servei tècnic municipal ha informat

Equipament educatiu-assistencial: 11.650
m2
Infraestructures i serveis tècnica: 209 m2

2.450 m2

favorablement amb algunes prescripcions

28

tècniques que s’inclouen en la part dispositiva d’aquesta resolució.
El servei tècnic municipal responsable del Patrimoni ha informat les afectacions i
mesures a prendre en el desenvolupament del Pla respecte dels elements protegits
BCIL de l’edifici de Cal Monjo i de l’ermita de Sant Miquel de Mata, i incorpora una
prescripció relativa al jaciment arqueològic de la capell medieval de Sant Miquel de
Mata.
Vistos els articles 24, 73, 74, 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei d'urbanisme, sobre l’aprovació, modificació i tramitació del
planejament derivat, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern
Local, per decret d’alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels
següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Pla especial Sant Miquel de Mata,
relativa als usos de l’equipament, amb les següents prescripcions:
a) Cal afegir a l’article 8 de les normes del Pla especial, la referència de les mesures
de prevenció d’incendis forestals regulats per la Llei 5/2003 de 22 d’abril.
b) Cal modificar en el plànol 2, el color blau de l’àmbit d’ampliació de l’equipament
educatiu-assistencial, per evitar confusió amb la identificació del gàlib d’ocupació
de les noves instal·lacions agropecuàries de la llegenda.
c) Cal deixar constància en el document urbanístic que en l’àmbit objecte de
planejament s’ubica també el jaciment arqueològic de la capella medieval de Sant
Miquel de Mata (fitxa 10 del catàleg).
Segon.- Suspendre el tràmit d’atorgament de llicències i tramitacions que comportin
la intervenció en els elements objecte de protecció segons el document aprovat,
d’acord amb l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme.
Tercer.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya i als
taulers d’edictes municipals, inclòs l’espai web municipal.
Quart.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva
competència sectorial que consten al document tècnic.
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades
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segons l’expedient i el document tècnic, i de conformitat l’article 87.7 del Reglament
Orgànic Municipal.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats14

ORDRE DE REPOSICIÓ DEL PINTAT DEL MARC PORTA ACCÉS

ACTIVITAT EN EDIFICI CATALOGAT NIVELL A, A LA RIERA, 65 BXS.
La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Per decret de 14 de febrer de 2013 ha estat requerit Ll.M.S. perquè en el termini de
dos mesos sol·liciti llicència per les actuacions de pintat en façana i instal·lació de
rètol, a La Riera, 65, bxs. en edifici catalogat Can Palau.
La persona interessada no ha sol·licitat la llicència en el termini concedit.
L’arquitecta municipal de patrimoni arquitectònic ha informat que l’edifici està catalogat
en el Pla especial del patrimoni arquitectònic, a nivell de protecció A (interior, façanes i
volumetria), a més es troba ubicat en un carrer d’ambient protegit (nivell D) i dins l’àmbit
del subsòl catalogat de l’antiga Iluro romana (BCIN). No hi ha objecció al rètol instal·lat,
però respecte al pintat del marc de l’obertura de l’activitat, cal retornar el color original
que formava conjunt amb la resta d’elements de la façana de l’edifici catalogat (marcs i
balcons existents).
En el elements amb nivell de protecció A, les intervencions interiors i exteriors han de
respectar els elements arquitectònics d’interès, poden ser objecte d’obres de
manteniment i de restauració per tal de restituir les condicions originals o adaptar-los a
les noves condicions d’habitabilitat, conforme disposa l’article 27 del Pla especial del
patrimoni arquitectònic.
Estan subjectes a obtenir llicència d’obres qualsevol actuació en edificis protegits pel Pla
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especial del patrimoni arquitectònic, quan afecta a elements protegits, d’acord amb
l’article 18 de l’Ordenança municipal de llicències urbanístiques.
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; els articles esmentats; 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 Ll.M.S. que, en el termini màxim d’un mes i en el marc de
l’obertura de l’activitat, retorni el color original que formava conjunt amb la resta
d’elements de la façana de l’edifici catalogat (marcs i balcons existents), a La Riera, 65
bxs, que infringeix el Pla especial del patrimoni arquitectònic.
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).
-Via pública31

15

IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta les propostes següents:

ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 15 de març de 2013, es va incoar expedient
sancionador a A.M.P.F., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’informe emès
en data 9 de novembre de 2012 per Salut Pública.
SEGON.- En data 26 d’abril de 2013 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a
A.M.P.F., en data 2 de maig de 2013, i es comunicà als interessats/des el termini
corresponent per a formular al·legacions.
QUART.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha
transcorregut el període de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de
novembre sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència
de la Generalitat de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions,
sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’informe emès en data 9 de novembre de 2012 per Salut Pública, es
desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada posseeix un gos de raça Pit Bull.
Es complien les condicions següents:
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- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.M.P.F.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb
l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley
50/1999.
3. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
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multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, es proposa imposar:
- Una sanció de 2.404,50 €, per infracció molt greu a l’article 13.1.b de la Llei
10/1999, de 30 de juliol.
- Una sanció de 600,00 €, per infracció greu a l’article 13.2.b de la Llei 10/1999, de 30
de juliol.
- Una sanció de 400,00 €, per infracció greu a l’article 7.3.b de la Llei 10/1999, de 30
de juliol.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,50 euros a A.M.P.F., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 600,00 euros a A.M.P.F., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 400,00 euros a A.M.P.F., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”
B)
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ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 13 de febrer de 2013, es va incoar expedient
sancionador a N.K., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C13/01716,
aixecada en data 20 de gener de 2013 a les 13:25 hores pels Agents de la Policia
Local número 3178 i 3118 referent a la Plaça de Josep Moragues i Sobrevia de
Mataró.
SEGON.- En data 15 d’abril de 2013 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a N.K., en
data 24 d’abril de 2013, i es comunicà als interessats/des el termini corresponent per
a formular al·legacions.
QUART.- Atès que la notificació ha estat degudament practicada i que ha
transcorregut el període de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de
novembre sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència
de la Generalitat de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions,
sense que fins a data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris
als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en document públic
observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat
probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als
funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C13/01716, aixecada en data 20 de gener de 2013 a
les 13:25 hores pels Agents de la Policia Local número 3178 i 3118 referent a la
Plaça de Josep Moragues i Sobrevia de Mataró, es desprenen uns fets que són
constitutius d’una infracció en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada posseeix un gos de raça Dog Argentí, de color blanc i de nom
Thyson. Que l’animal es trobava a un parc infantil ballat, amb un cartell de prohibit
gossos a l’entrada del recinte.
Es complien les condicions següents:
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- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
- Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• N.K.

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
-

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica
una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

-

No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix
cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i
la posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per
part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.

-

Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció
greu tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la
mateixa llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius,
als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos
considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze
anys.

SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
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de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, es proposa imposar:
- Una sanció de 2.404,05 €, per infracció molt greu a l’article 13.1.b de la Llei
10/1999, de 30 de juliol.
- Una sanció de 500,00 €, per infracció greu a l’article 7.3.b de la Llei 10/1999, de 30
de juliol.
- Una sanció de 400,51 €, per infracció greu a l’article 7.3.e de la Llei 10/1999, de 30
de juliol.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció
dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a N.K., per la comissió d’una infracció
molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 500,00 euros a N.K., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Tercer.- Imposar una sanció de 400,51 euros a N.K., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (7).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda, el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta.
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