ACTA NÚM. 16/2012 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC L’1 D’OCTUBRE DEL 2012.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, l’1 d’octubre del dos mil dotze, 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
JOAQUIM FERNÁNDEZ I OLLER, Alcalde -accidental
Hi concorren:
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla
Na Carolina Soler i Soto
Na Olga Ortiz i Moreno

Alcalde - accidental
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor
Regidora
Regidora

Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.
Excusen la seva assistència el senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde i 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 el
setembre del 2012.

2

DESPATX OFICIAL

17 de

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

Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel TSJC en el recurs de

1

procediment ordinari 835/2008, promogut per l'Ajuntament de Mataró contra la
resolució del TEARC, en matèria de liquidacions d'IAE emeses a un banc.
4

Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel Jutjat contenciós administratiu
8 de Barcelona que desestima el procediment abreujat 315/2010-A, promogut contra
les liquidacions de preus públics pel manteniment de franges de protecció.

5

Donar-se per assabentada de la sentència dictada pel TSJC en el procediment de
recurs ordinari 102/2009 promogut a instàncies l’entitat GRUP NONELL-CU S.A. en
matèria de liquidacions d'IAE
-Servei de Compres i Contractacions-

6

Adjudicar el subministrament de mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas.
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

7

Convocatòria i aprovació de bases especifiques per a la cobertura de 1 plaça de
tècnic/a superior, escala d’administració especial, subgrup A1, de la plantilla de
personal funcionari de la corporació, mitjançant concurs oposició lliure i nomenament
de funcionari/ària de carrera

8

Convocatòria i aprovació de bases específiques per a la cobertura de forma temporal
d’una plaça de treballador/a familiar, subgrup C2, mitjançant un contracte de relleu per
jubilació parcial de l’ocupant de la plaça, pel procediment de concurs de mèrits amb
proves.

9

Declaració de segona activitat
treball presentada per XSM.

amb

exercici

concurrent

amb

el

lloc

de

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats10

Ordre de retirada de caseta d’obres en sòl no urbanitzable, veïnat de Mata polígon 6
parcel·la 3 del cadastre de rústica.

11

Ordre de retirada de marquesina sobre porta entrada edifici al c. Blanes, 45.
-Via pública-

12

Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

13

Donar compliment al contingut de la sentència de 13 de juliol de 2012, dictada pel
Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs contenciós
administratiu 467/2011-B contra la resolució formulada per Decret núm. 2217/2011, de
23 de març, del Conseller Delegat de Via Pública.
PRECS I PREGUNTES

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
2

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 17 de setembre
del 2012.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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 DICTADA PEL TSJC

EN EL RECURS DE PROCEDIMENT ORDINARI 835/2008, PROMOGUT PER
L'AJUNTAMENT DE MATARÓ CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL TEARC, EN
MATÈRIA DE LIQUIDACIONS D'IAE EMESES A UN BANC.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“S'ha tramitat davant la Secció primera de la Sala contenciosa administrativa del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el Recurs 835/2008, procediment ordinari,
interposat per

l’AJUNTAMENT DE MATARÓ contra la resolució del TRIBUNAL

ECONÒMIC ADMINISTRATIU (TEARC) de data 24 d’abril de 2008, recaiguda a la
reclamació econòmica administrativa 08/04129/2004, en matèria de liquidacions
d’IAE derivades d’unes actes de disconformitat, per un import total de 56.984 euros.
Actuava com a codemandada l’entitat SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A..

3

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de data 30 de desembre
de 2011, ha guanyat fermesa en data 22 de febrer de 2012, i desestima la demanda
presentada perquè considera, igual que ho va fer el TEARC, que no s’ha pogut
acreditar de manera suficient que les activitats inspeccionades durant l’exercici 1997,
ja es desenvolupessin durant els exercicis anteriors. Els actes censals anul·lats per la
Sentència del TSJC, que confirma la resolució del TEARC, fan referència a les actes
de disconformitat aixecades per la Inspecció fiscal encaminades a regularitzar la
situació tributària de l’entitat SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., exercicis 1993
a 1996, per les activitats de serveis financers, agència d’assegurances i banca,
classificades en els epígrafs 831.9, 832.1 i 811 de les tarifes de l’impost d’activitats
econòmiques. En aquestes esmentades actes es proposava la inclusió del BANCO
DE SANTANDER S.A. - ara SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. - en el cens de
l’impost pels esmentats epígrafs 831.9, 832.1 - en els que no figurava donada d’alta i la modificació per l’altre epígraf 811, reduint d’aquest epígraf, l’element tributari
superfície respecte als metres quadrats declarats en l’alta per aquesta activitat que
passaven a imputar-se a les altres dues activitats.
Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les
seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i
es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència de 30 de desembre de
2011, declarada ferma en data 22 de febrer de 2012, del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, recaiguda en el Recurs 835/2008, procediment ordinari, interposat per
l’AJUNTAMENT DE MATARÓ contra la resolució del TRIBUNAL ECONÒMIC
ADMINISTRATIU (TEARC) de data 24 d’abril de 2008, recaiguda a la reclamació
econòmica administrativa 08/04129/2004, en matèria de liquidacions d’IAE derivades
d’unes actes de disconformitat, per un import total de 56.984 euros.
Aquesta sentència desestima la demanda, considera ajustada a dret la resolució del
TEARC i anul·la les actuacions municipals.
Segon.- PROCEDIR a EXECUTAR l’esmentada Sentència i en conseqüència,

-

DEIXAR sense efecte, anul·lant-les, les liquidacions següents:
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-

Núm. liquidació

Pts

€

80

149.469

898,32

7144

485.349

2.917,01

7143

770.988

4.633,73

7142

380.940

2.289,5

7141

865.893

5.204,12

7140

423.259

2.543,84

7139

996.539

5.989,32

7138

457.653

2.750,54

82

160.804

966,45

81

349.554

2.100,86

79

305.795

1.837,86

78

137.480

826,27

77

274.312

1.648,64

76

171.372

1.029,96

75

368.017

2.211,83

74

273.823

1.645,70

73

293.497

1.763,95

7145

1.042.234

6.263,95

7146

758.762

4.560,25

7147

815.613

4.901,93

TOTAL

9.481.353 PTE

56.984,00 €

RETORNAR els avals fets per BANKINTER S.A. i presentats pel BANCO DE
SANTANDER S.A. - ara SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A. - , com a
garantia de cadascuna de les liquidacions abans esmentades.

Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., a
l’Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) i a la Secció
primera de la Sala contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, recurs 835/2008, als efectes pertinents.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
5

4

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA QUE DESESTIMA
EL

PROCEDIMENT

ABREUJAT

315/2010-A,

PROMOGUT

CONTRA

LES

LIQUIDACIONS DE PREUS PÚBLICS PEL MANTENIMENT DE FRANGES DE
PROTECCIÓ.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“En data 9 de maig de 2012, el Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona va
dictar la sentència 203/2012, en el procediment de procediment abreujat 315/2010-A,
seguit a instàncies de la senyora C.A.P. contra l’AJUNTAMENT DE MATARÓ en
matèria d’aprovació de les franges de protecció pel que fa a la urbanització de Can
Quirze, del plànol de delimitació

i

de les liquidacions

del preu públic pel

manteniment de les franges de protecció contra incendis, exercici 2009, en relació a
les parcel·les propietat de la recurrent, situades a aquesta urbanització.
La sentència dictada desestima els arguments de la recurrent, considera adequat
incloure a la urbanització Can Quirze dins les zones afectades per la Llei 5/2003, de
22 d’abril, que regula l’establiment de mesures de prevenció d’incendis forestals a les
urbanitzacions que no tenen continuïtat immediata amb la trama urbana i que estan
situades a menys de 500 metres de terrenys forestals, considera correcta el plànol de
delimitació de les franges de protecció aprovat per l’Ajuntament i en conseqüència,
declara ajustades a dret les liquidacions emeses, les números 2393819, 2393820,
2393821 i 2393822, de 20,85 euros cadascuna, en concepte de preu públic pel
manteniment de les franges de protecció, exercici 2009.
Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les
seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i
es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:
Primer.-

Donar-se per assabentada de la sentència 203/2012, dictada pel Jutjat

contenciós administratiu 8 de Barcelona en data 9 de maig de 2012, en el
procediment de procediment abreujat 315/2010-A, seguit a instàncies de la senyora
6

C.A.P contra l’AJUNTAMENT DE MATARÓ en matèria d’aprovació de les franges de
protecció d’incendis pel que fa a la urbanització de Can Quirze, del

plànol de

delimitació de les franges de protecció aprovat per l’Ajuntament i de les liquidacions
del preu públic pel manteniment d’aquestes franges, exercici 2009, en relació a les
parcel·les propietat de la recurrent, situades a aquesta urbanització.
La sentència dictada desestima íntegrament la demanda i considera els actes
administratius impugnats ajustats a dret.
Segon.- Les liquidacions objecte d’impugnació ja han estat abonades per la
recurrent.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (6).

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TSJC

EN EL PROCEDIMENT DE RECURS ORDINARI 102/2009 PROMOGUT A
INSTÀNCIES

L’ENTITAT

GRUP

NONELL-CU

S.A.

EN

MATÈRIA

DE

LIQUIDACIONS D'IAE
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“En data 18 de juliol de 2012, la Secció primera de la Sala contenciós administrativa
del TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA ens ha notificat la
declaració de fermesa de la Sentència número 443 de data 25 d’abril de 2012,
dictada en el Recurs ordinari 102/2009, promogut a instància de GRUP NONELL-CU
S.A. contra la resolució de la Sala segona del

TRIBUNAL ECONÒMIC

ADMINISTRATIU REGIONAL DE CATALUNYA, essent també part en el procediment
l’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
7

La sentència recaiguda estima en part la demanda presentada per l’empresa GRUP
NONELL-CU S.A. i ho fa en el sentit de considerar que l’epígraf assenyalat en el seu
dia per

l’AJUNTAMENT DE MATARÓ, després d’una comprovació, com epígraf

correcta de tributació en les tarifes de l’IAE, s’ajustava a la legalitat, però era un ajust
de futur, en el sentit què no va ser correcta que l’Ajuntament liquidés a l’empresa els
quatre anys anteriors pel nou epígraf, ja que la comprovació va tenir lloc a resultes
d’una petició d’ingressos indeguts feta pel propi interessat i l’Ajuntament no podia a
partir d’aquesta petició empitjorar la situació del reclamant.
L’any 1997, l’entitat GRUP NONELL-CU S.A. va sol·licitar la devolució d’ingressos
indeguts al considerar que des de l’any 1993 tributava en un epígraf incorrecta. A la
vista d’aquesta petició, l’Ajuntament de Mataró va procedir a fer una comprovació i va
concloure que era cert que no tributava correctament però que l’epígraf adequat no
era el que l’empresa deia sinó un altre epígraf que suposava per l’empresa una
tributació més elevada i va emetre-li unes liquidacions pels períodes endarrerits i no
prescrits per un import de 2.705.461 pessetes (16.260,15 euros). Aquests
endarreriments són els que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
considerat que no s’adequaven a la legalitat, ja que suposaven pel sol·licitant una
reformatio in peius a la seva petició.
Per Decret 3679/2004, de 11 de maig, l'Alcalde va delegar a la Junta de Govern les
seves competències en relació a l'assabentat i acatament de resolucions judicials, i
es per això, que s'eleven a la Junta de Govern els següents ACORDS:
Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència de la Secció primera de
la Sala contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
número 443 de data 25 d’abril de 2012, dictada en el Recurs ordinari 102/2009,
promogut a instància de GRUP NONELL-CU S.A. contra la resolució de la Sala
segona del TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU REGIONAL DE CATALUNYA,
essent també part en el procediment l’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
Aquesta sentència estima en part la demanda presentada per l’empresa GRUP
NONELL-CU S.A. i ho fa en el sentit de considerar que l’epígraf assenyalat en el seu
dia per

l’AJUNTAMENT DE MATARÓ, després d’una comprovació, com epígraf
8

correcta de tributació en les tarifes de l’IAE, s’ajustava a la legalitat, però era un ajust
de futur, en el sentit què no va ser correcta que l’Ajuntament liquidés a l’empresa els
quatre anys anteriors pel nou epígraf, ja que la comprovació va tenir lloc a resultes
d’una petició d’ingressos indeguts feta pel propi interessat i l’Ajuntament no podia a
partir d’aquesta petició empitjorar la situació del reclamant.
Segon.- ANUL·LAR la liquidació 7050, d’un import de 2.705.461 pessetes (16.260,15
euros), que no ha estat mai abonada i RETORNAR a l’entitat GRUP NONELL CU
S.A. l’aval de CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA dipositat en el seu dia per garantir el
deute.
Tercer.- NOTIFICAR aquests acords a l’entitat interessada, a l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) i a la Secció primera de la Sala
contenciós administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, procediment
102/2009, als efectes pertinents.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions6

ADJUDICAR

EL

SUBMINISTRAMENT

DE

MOBILIARI

PER

A

LA

BIBLIOTECA ANTONI COMAS.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2012 es va iniciar el
procediment de contractació, mitjançant procediment obert, del subministrament de
mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas, dividit en els següents lots i imports:
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• Lot 1: Prestatgeries, taules, mobiliari de biblioteca, complements i senyalística:
310.478,11 €, IVA no inclòs
• Lot 2: Cadires, butaques i tamborets: 48.272.85 € IVA no inclòs.
• Lot 3: Cortines: 54.399,60 € IVA no inclòs.
• Lot 4: Sistema d’autoprèstec i seguretat: 63.739,55 € IVA no inclòs.
• Lot 5 (corresponent al Lot 7 del projecte): Compactes: 11.017,10 € IVA no
inclòs.
L’import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte era de 487.907,21 euros,
més 87.823,30 € en concepte d’IVA.
En data 6 de setembre de 2012 la Mesa de contractació realitzà la obertura de
pliques del sobre núm. 2, proposició econòmica.
Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 17 de setembre de 2012
s’acordà excloure de la licitació a la Sra. M.C.S.R. per no haver acreditat la suficient
solvència tècnica, declarar desert el lot núm. 1 i iniciar procediment negociat per a
l’adjudicació de l’esmentat lot ja que, examinada la documentació i mostres
presentades, cap d’elles complia la totalitat de les especificacions indicades al
projecte, per la qual cosa no complien els requisits per ser admeses a licitació.
En data 21 de setembre es va dur a terme subhasta electrònica per millora de les
ofertes amb el resultat que consta en l’informe resum de la subhasta que s’adjunta.
Existeix crèdit adequat i suficient en la partida 400300/92471L/62500 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat 2012 per fer front a les despeses
derivades de la present contractació.
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, presidenta 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 mobiliari per a la biblioteca Antoni Comas a favor de les següents mercantils i pels
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següents imports:
-

Lot 1: Bernadí, SA, per un import de 276.300,00 €, IVA no inclòs.
Lot 2 i 3: S&T 96, SL, per un import de 39.900 €, IVA no inclòs pel lot 2 i
49.000 €, IVA no inclòs pel lot 3.
Lot 4: Identification Care, SL: 45.000 €, IVA no inclòs.
Lot 5: Desli-bloc, SL: 8.300 €, IVA no inclòs.

Segon.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que les empreses Identification Care,
SL i S&T 96, SL aportin certificats positius d’estar al corrent de pagament amb
l’Agència Tributària i amb la Seguretat Social advertint-los que cas de no atendre
aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta, i es procedirà a adjudicar
al següent licitador
Tercer.- Condicionar l’anterior adjudicació a què les diferents empreses constitueixin
la fiança definitiva, 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 refòs de la Llei de contractes del sector públic, advertint-los
que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la seva oferta, i
es procedirà a adjudicar al següent licitador, imports que són els següents:
-

Bernadí, SA: 13.815 €
S&T 96, SL: 4.445 €
Identification Care, SL: 2.250 €
Desli-Bloc, SL: 415 €

Quart.- Requerir a les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin els següents
imports relatius a la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i BOE.
Bernadí, SA: 480,66 € corresponents a la publicació de l’anunci al BOE i
100,55 € relatius a la publicació de l’anunci al BOPB.
- S&T 96, SL: 154,65 € corresponents a la publicació de l’anunci al BOE i 32,35
€ relatius a la publicació de l’anunci al BOPB.
- Identification Care, SL: 78,28 € corresponents a la publicació de l’anunci al
BOE i 16,38 € relatius a la publicació de l’anunci al BOPB.
- Desli-Bloc, SL: 14,44 € corresponents a la publicació de l’anunci al BOE i 3,02
€ relatius a la publicació de l’anunci al BOPB.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Bernadí, SA” l’import de 276.300,00 euros,
-

més 58.023 euros en concepte d’IVA, en total 334.323,00 €, amb càrrec a la partida
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400300/92471L/62500, (operació D núm. 41835).

Sisè.- Disposar a favor de l’empresa “S&T 96, SL” l’import de 39.900,00 euros, més
8.379 euros en concepte d’IVA, en total 48.279,00 €, amb càrrec a la partida
400300/92471L/62500, (operació D núm. 41875), pel que fa el lot núm. 2 i 49.000,00
€, més 10.290 euros, en concepte d’IVA, en total 59.290,00 €, amb càrrec a la
mateixa partida (operació D núm. 41876) pel que fa el lot núm. 3.

Setè.- Disposar a favor de l’empresa “Identification Care, SL” l’import de 45.000,00
euros, més 9.450 euros en concepte d’IVA, en total 54.450,00 €, amb càrrec a la
partida 400300/92471L/62500, (operació D núm. 41877).

Vuitè.- Disposar a favor de l’empresa “Desli-Bloc, SL” l’import de 8.300,00 euros, més
1.743 euros en concepte d’IVA, en total 10.043,00 €, amb càrrec a la partida
400300/92471L/62500, (operació D núm. 41837).
Novè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses a càrrec de la partida
400300/92471L/62500:

-

Lot 1: operació A/ núm. 41838 per import de 32.041,17 €
Lot 2: operació A/ núm. 41839import de 8.682,96 €
Lot 3: operació A/ núm. 41840 per import de 4.901,53 €
Lot 4: operació A/ núm. 41841 per import de 20.762,67 €
Lot 5: operació A/ núm. 41842 per import de 2.957,18 €

Desè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el DOUE, en el BOE i
perfil del contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
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7

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECIFIQUES PER A LA

COBERTURA

DE

D’ADMINISTRACIÓ

1

PLAÇA

ESPECIAL,

DE

TÈCNIC/A

SUBGRUP

A1,

DE

SUPERIOR,
LA

ESCALA

PLANTILLA

DE

PERSONAL FUNCIONARI DE LA CORPORACIÓ, MITJANÇANT CONCURS
OPOSICIÓ LLIURE I NOMENAMENT DE FUNCIONARI/ÀRIA DE CARRERA.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“Atès que la Junta de Govern Local va aprovar, en la seva sessió celebrada el dia 9
de març de 2009, l’Oferta Pública d'Ocupació d'aquest ajuntament per l’exercici 2009,
modificada per acord de Junta de Govern Local de data 30 de gener de 2012.
Atès que existeix una plaça de tècnic/a superior, escala d’administració especial,
subescala tècnica, categoria tècnic/a superior, grup A, subgrup A1, vacant a la
plantilla de personal funcionari aprovada pel Ple Municipal, en sessió extraordinària
celebrada el dia 4 de gener de 2012, i que conforma, entre altres, l’esmentada Oferta
Pública d’Ocupació.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de les places que conformen l’Oferta Pública d’Ocupació, modalitat
d’accés lliure.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
Atès allò que estableixen els articles 63 i següents 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,
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i en virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO:
Primer .- Aprovar les bases específiques, que s’adjunten com a annex, que regularan
juntament amb les bases generals ja aprovades per la Junta de Govern Local, el
procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic/a superior, subgrup A1, de l’escala
d’administració especial, mitjançant concurs oposició lliure.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer - Obrir termini de presentació de sol·licituds del procés selectiu, que serà de
20 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al DOGC,
sens perjudici que si durant aquests 20 dies s’estima alguna al·legació contra les
bases específiques que ara s’aproven, es tornarà a obrir un nou termini per lliurar
candidatures.
Quart. - Publicar aquesta proposta i el seu annex al BOP, en extracte al DOGC i
exposar-la al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina Web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

Després de la votació del punt anterior s’absenta de la sessió el senyor Miquel Rey i
Castilla, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació.

8

CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE BASES ESPECÍFIQUES PER A LA

COBERTURA DE FORMA TEMPORAL D’UNA PLAÇA DE TREBALLADOR/A
FAMILIAR, SUBGRUP C2, MITJANÇANT UN CONTRACTE DE RELLEU PER
14

JUBILACIÓ PARCIAL DE L’OCUPANT DE LA PLAÇA, PEL PROCEDIMENT DE
CONCURS DE MÈRITS AMB PROVES.
La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“La senyora J.R.A., personal laboral amb contracte fix en la categoria de treballadora
familiar, adscrita al lloc de treball de treballadora familiar, del servei de Benestar
Social, ha presentat el dia 5 de setembre de 2012 (registre d’entrada número 2012025806-1), una sol·licitud mitjançant la qual demana acollir-se a la jubilació parcial en
data 1 de desembre de 2012, per tenir complerts els 61 anys, requisit per aquesta
modalitat de jubilació.
Segons allò que estableix l’article 12.6 de l’Estatut dels Treballadors en matèria de
contractes a temps parcial i contractes de relleu en relació al contracte per jubilació
parcial, per poder realitzar aquest tipus de contracte, l'empresa ha de celebrar
simultàniament un contracte de treball per al desenvolupament de la mateixa
categoria laboral, o similar, entenent per tal el desenvolupament de tasques
corresponents al mateix grup professional, amb un treballador en situació d'atur o que
tingui concertat amb l'empresa un contracte de durada determinada, a fi de substituir
la jornada de treball deixada vacant pel treballador que es jubila parcialment.
Conseqüentment, a fi de poder dur a terme la jubilació parcial de la senyora J.R.A, es
fa necessari realitzar un procés de selecció que permeti cobrir de forma temporal, i
mitjançant un contracte de relleu, la part de la jornada de treball que restarà vacant.
Atès que la Junta de Govern, en sessió celebrada el dia 14 d’abril de 2008, acordà
aprovar les bases generals de selecció que regulen els processos selectius per
accedir a places de la plantilla de personal laboral i funcionari de l’ajuntament de
Mataró, quan calgui ocupar-les amb caràcter temporal.
Atesa la necessitat de regular les característiques concretes d’aquesta convocatòria
en unes bases específiques que, juntament amb les bases generals, regulin
l’esmentat procés selectiu.
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Atès allò que estableixen els articles 16 i següents i 94 i següents del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals, en relació als sistemes de selecció del personal interí i temporal 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 Resolució d’Alcaldia de data 14 de juny
de 2011, a la Junta de Govern Local, PROPOSO
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 cobertura de forma temporal d’una plaça de treballador/a
familiar, grup C2, mitjançant un contracte de relleu per jubilació parcial de l’ocupant
de la plaça.
Segon.- Convocar el procés selectiu referit en el punt anterior.
Tercer.-

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

comptadors a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquest acord de
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB).
Quart.- Publicar l'anunci del present acord de convocatòria i el seu annex al BOPB, i
exposar-lo al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, la pàgina web municipal i la resta de
mitjans habituals de difusió, per a general coneixement.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
9

Unanimitat. (5).

DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT AMB EXERCICI CONCURRENT

AMB EL LLOC DE TREBALL PRESENTADA PER XSM.
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La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció
Ciutadana, presenta la proposta següent:
“Vist que el Sr. F.X.S.M., amb contractació laboral indefinida a l’Ajuntament de
Mataró, amb la categoria tècnic especialista de consum, ha presentat, en data 26 de
juliol de 2012, escrit de sol·licitud de declaració de compatibilitat de segona activitat
en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb
una activitat pública puntual secundària consistent en impartir unes conferències, com
a expert docent, en el curs “La inspecció municipal de consum”, organitzat per la
Diputació de Barcelona. Es tracta d’una activitat formativa puntual dirigida a
tècnics/ques municipals de consum dels ajuntaments de la província de Barcelona,
adherits a la Xarxa Local de Consum. S’impartiria els dies 8 d’octubre, 6 i 19 de
novembre, en horari de 9’30 h a 14’30 h, amb una durada total de 15 hores i amb una
retribució de 100 €/h.
Atès que la Diputació de Barcelona és una institució de govern local. Dóna
fonamentalment suport tècnic, econòmic i tecnològic als ajuntaments perquè puguin
prestar serveis locals de qualitat de forma més homogènia a tot el territori. Coordina
serveis municipals i organitza serveis públics de caràcter supramunicipal.
Considerant que el règim d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, al Reial
Decret 598/1985, de 30 d'abril, a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, de la
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals.
Considerant que l'art. 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que el personal
comprès en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa
jurídica de la relació de treball.
Considerant que l'art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix
en l’àmbit de les activitats públiques que per l’exercici de la segona activitat serà
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indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà
modificació de la jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu
estricte compliment d’ambdós.
Considerant que en anàleg sentit l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual
s’aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que
l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els
casos, autorització expressa prèvia.
Considerant

que

l’art.

321

del

Decret

214/1990,

disposa

que

el

règim

d’incompatibilitats del personal al servei de les entitats locals comprès en l’àmbit
d’aquest Reglament és el que estableix amb caràcter general per a la funció pública
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques, i el contingut en la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya.
Considerant que l’art. 2.b) de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, estableix que no es
consideraran subjectes a incompatibilitat les activitats de participació en seminaris,
cursos o conferències celebrades en centres oficials destinats a la formació de
funcionaris, sempre que no tinguin caràcter permanent o habitual i no superin les 75
hores anuals. En el mateix sentit es disposa a l’article 322.b) del Decret 214/1990, de
30 de juliol.
Considerant que l'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, manifesta que el
reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de
l'interessat.
Considerant que l'art. 333.a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat. D’acord amb la moció d’Alcaldia aprovada pel Ple Municipal en sessió
extraordinària celebrada el 14 de juliol de 2011, s’ha delegat a la Junta de Govern la
competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o
privada del personal de la Corporació.
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Vist l'informe jurídic corresponent.
Per tot allò exposat, la Regidora-Delegada d’Administració i Atenció Ciutadana, en
exercici de les competències delegades per Decret d’Alcaldia 4282/2011, de 14 de
juny, PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Autoritzar la compatibilitat entre l’activitat principal que realitza en aquest
Ajuntament el senyor F.X.S.M, com a tècnic especialista d’inspecció de consum, amb
una activitat pública puntual secundària consistent en impartir unes conferències, com
a expert docent, en el curs “La inspecció municipal de consum”, organitzat per la
Diputació de Barcelona, en els termes referits en la part expositiva del present acord.
Segon.- La declaració de compatibilitat del present acord quedarà automàticament
sense efectes en el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de
treball, tant del

principal com de la segona activitat, que l’interessat haurà de

comunicar a l’Ajuntament de Mataró.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats10

ORDRE

DE

RETIRADA

DE

CASETA

D’OBRES

EN

SÒL

NO

URBANITZABLE, VEÏNAT DE MATA POLÍGON 6 PARCEL·LA 3 DEL CADASTRE
DE RÚSTICA.
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El senyor Joaquim Fernández i Oller, Alcalde accidental, presenta la proposta
següent:
“Per provisió de 2 de juliol de 2012 ha estat incoat a A.L. expedient de protecció de la
legalitat urbanística, per la instal·lació d’una caseta d’obres sense llicència i
il·legalitzables, al Veïnat de Mata, polígon 6 parcel·la 3 del cadastre de rústica, 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 que la caseta d’obres és il·legalitzable. L’article
324 de les Normes urbanístiques del Pla general, permet construir edificacions
destinades a magatzem agrícola amb unes determinades condicions, que no
compleix la caseta d’obres instal·lada en hort individual. La finca també està afectada
pel Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner (PDUSC), classificada com sòl no
urbanitzable costaner, clau C1, i conforme l’article 14.1 aquest sòl resta sotmès als
usos establerts per la normativa específica (Pla general 1996) i pels usos establerts
en la clau C1 en tot allò que comporti un superior nivell de protecció.
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 de la normativa del Pla general
d’ordenació; 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.
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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 A.L. que en el termini màxim d’un mes, retiri la caseta d’obres
instal·lada a la finca en sòl no urbanitzable, al Veïnat de Mata, polígon 6 parcel·la 3
del cadastre de rústica, que infringeix la normativa.
Segon.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11

Unanimitat. (5).

ORDRE DE RETIRADA DE MARQUESINA SOBRE PORTA ENTRADA

EDIFICI AL C. BLANES, 45.
El senyor Joaquim Fernández i Oller, Alcalde accidental, presenta la proposta
següent:
Per provisió de 5 de juny de 2012 ha estat incoat a J.P.Z.L. expedient de protecció de
la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència d’una marquesina sobre la porta
d’entrada de l’edifici il·legalitzable, al c. Blanes, 45, i li ha estat concedit el termini de
10 dies per formular les al·legacions que consideri convenients.
La persona interessada ha al·legat que té més de 20 any. Li ha estat concedit un nou
termini de 15 dies per a acreditar l’antiguitat de la marquesina, sense que hagi
presentat cap documentació.
Segons les regles generals, l’article 217 LEC, i constant jurisprudència, en disciplina
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urbanística recau sobre la persona infractora la càrrega de la prova, al no haver
sol·licitat i obtingut llicència ha creat la dificultat per al coneixement de l'inici del
còmput. El principi de la bona fe impedeix que el que crea una situació d'il·legalitat
pugui obtenir un avantatge de les dificultats de la prova originades per aquesta
il·legalitat.
El servei tècnic municipal ha informat que és il·legalitzable la instal·lació de la
marquesina d’uns 50 cm. de vol i 1 m de llargada, per infracció dels articles 108.3.c i
110 de les Normes urbanístiques del Pla general d’ordenació. Els elements sortints
en planta baixa han de tenir un vol màxim de 15 cm. La marquesina ha de complir
amb els criteris de composició de façana, integració en el conjunt de l’entorn i complir
amb les normes estèriques aplicables al paisatge urbà coherent amb la ciutat.
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; l’article 108.5 de la normativa del Pla general
d’ordenació; 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 J.P.Z.L.que en el termini màxim d’un
22

mes, retiri la marquesina sobre la porta d’entrada de l’edifici, al c. Blanes, 45, 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. (5).

-Via pública12

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 la proposta següent:
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 23 de maig de 2012 es va incoar expedient
sancionador a B.E.H., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada
c12/10904 en data 14 d'abril de 2012, sent les 03:30 h. per l'Agent de la Policia Local
de Mataró núm. 17151, al Port de Mataró.
SEGON.- En la mateixa data esmentada es va dictar proposta que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduïda.
TERCER.- Notificada en legal forma l'esmentada proposta de l'instructor a B.E.H en
data 19 de juliol de 2012, on es comunicà a l'interessat 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'art. 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.
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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:
El dia 14 d'abril de 2012, l'Agent de la Policia Local de Mataró núm. 17151 sent les
03:30 h. al Port de Mataró, va constatar que el Sr. B.E.H, passejava un gos de raça
Pit Bull, musculós, d'uns 70 centimetres d'alçada i pèl negre en les següents
condicions:
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
mínima de 150.253,-euros.
- Portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
Que l'animal va mossegar a un Agent del cos de Mossos d'Esquadra causant-li
lesions. Tanmateix, el responsable del gos anava sota els efectes de l'alcohol.
RESPONSABLES:
D'aquests fets resulta/en responsable/s
- en/na B.E.H amb CIF/NIF: x1428987c, i amb domicili a efectes de notificacions Av.
Amèrica núm. 166, 1r 1a 08304 de Mataró
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ:
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.b) 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.b) 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
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immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l'article 7.3.e) de la 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.
- Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l'article 13.2 c) 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, por el que se desarrolla la Ley
50/1999.
SANCIÓ:
D'acord amb el que disposa l'art. 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, aquesta autoritat
sancionadora acorda imposar:
- Una sanció de 2.404,05,-euros, per infracció molt greu a l'article 13.1.b) de la Ley
50/1999, de 23 de diciembre.
- Una sanció de 500,-euros, per infracció greu a l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de
30 de juliol.
- Una sanció de 400,51-euros, per infracció greu a l'article 7.3.e) de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol.
- Una sanció de 600,-euros, per infracció greu a l'article 13.2 c) de la Ley 50/1999, de
23 de diciembre.
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 confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt
greu.
La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta
Junta de Govern Local, PROPOSO:
Únic.- Imposar a B.E.H les sancions de 2.404,05,-,euros, 500,-euros, 400,51 -euros i
600,-euros, per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de
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diciembre i/o a la Llei 10/1999, de 30 de juliol.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Després de la votació del punt anterior s’incorpora a la sessió el senyor Miquel Rey i
Castilla, regidor delegat de Promoció Econòmica i Innovació.
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DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 13 DE

JULIOL DE 2012, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 13 DE
BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
467/2011-B CONTRA LA RESOLUCIÓ FORMULADA PER DECRET NÚM.
2217/2011, DE 23 DE MARÇ, DEL CONSELLER DELEGAT DE VIA PÚBLICA.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta la proposta següent:
“En data 23 de març de 2011, per Decret núm. 2217/2011, el Conseller Delegat de
Via Pública resolgué la desestimació del recurs i imposa una sanció per infracció en
matèria de civisme en l’expedient núm. 670/10.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 467/2011-B pel
Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona.
En data 13 de juliol de 2012, practicades les actuacions processals procedents i
celebrada vista oral el 25/05/2012, es dictà sentència núm. 196/2012 resolent-se
“1.Declarar nul el Decret municipal impugnat i reconèixer el dret de l’actor de
recuperar l’import satisfet de la sanció i els interessos legals des de la data del seu
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ingrés amb condemna amb costes a l’Ajuntament”.
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 compliment al contingut de la sentència de 13 de juliol de 2012,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 467/2011-B contra la resolució formulada per Decret núm.
2217/2011, de 23 de març, del Conseller Delegat de Via Pública.
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. (6).

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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