Data de publicació: 27/02/2017

ACTA NÚM. 3 /2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE
TINGUÉ LLOC EL 13 DE FEBRER DE 2017.
===========================================================
======

A la ciutat de Mataró, el 13 de febrer de dos mil disset, 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 FERNANDEZ OLLER, Alcalde – accidental.
Hi concorren:
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
En Juan Carlos Jerez Antequera

Assistits de la

Secretària accidental

1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

senyora Anna Ramírez Lara , que

certifica.

Excusen la seva assistència
En David Bote Paz

Alcalde

Na Isabel Martínez Cid

5na 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 30
de gener de 2017
2 DESPATX OFICIAL

1

CIM ÀREA DE
ECONÒMICA

SERVEIS

CENTRALS,

OCUPACIÓ

I

PROMOCIÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Compres i Contractacions3 Requeriment a L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, perquè continuï
prestant el servei de gestió de les deixalleries de Mataró, fins que quedi
definitivament resolt el nou procediment d’adjudicació (exp. 13/2012)
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics4 Acceptació dels preus de tractament de residus del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per a l’any 2017.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió
pública.
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de
l’Espai Públic-

5 Estimar les al•legacions presentades al plec de càrrecs pel senyor P.P.G
per la comissió de diverses infraccions en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos (exp 572/2016).
6 Estimar les al•legacions presentades al plec de càrrecs pel senyor C.N.M,
per la comissió de diverses infraccions en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos (exp. 456/2016).
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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 30 de
gener de 2017.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

2 – EN EL TORN DE DESPATX OFICIAL, NO VA HAVER-HI CAP
ASSUMPTE.

CIM

ÀREA

DE

SERVEIS

CENTRALS,

OCUPACIÓ

I

PROMOCIÓ

ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS

-servei de compres i contractacions-

3 REQUERIMENT A L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, SLL,
PERQUÈ CONTINUÏ PRESTANT EL SERVEI DE GESTIÓ DE LES
DEIXALLERIES DE MATARÓ, FINS QUE QUEDI DEFINITIVAMENT
RESOLT EL NOU PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ (EXP. 13/2012)

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals,
presenta la proposta següent:
“Relació de fets

1. Per acord de la Junta de Govern Local celebrada en data 23 de juliol de
2012, s’adjudicà el contracte del servei de gestió de les deixalleries de Mataró,
a favor de l’empresa L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL.

2. La durada d’aquest contracte ha conclòs en data 30 de novembre de 2016.
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3. Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2016 es
va adjudicar el nou contracte del servei de gestió de les deixalleries municipals
de Mataró, a favor de L’Arca del Maresme empresa d’inserció, SLL, sense que
s’hagi pogut formalitzar aquest contracte, atès que en data 04/01/2017
l’empresa va presentar escrit considerant la impossibilitat de formalitzar el
contracte, per discrepàncies sobre la seva viabilitat econòmica.

4. Davant la situació exposada, per informe de data 18/01/2017, el
responsable de la Unitat de Residus i Neteja Viària exposa que per l’entrada
en vigor d’un nou contracte es preveu un termini de tramitació fins al proper 31
de maig de 2017. La despesa prevista per cobrir el servei durant aquest
termini és de 113.900,35 € euros IVA inclòs.

5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada del
present acord a la partida 710100/162210/22799 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat 2017.
Fonaments de dret

1. L’art. 67 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, estableix com a
serveis mínims que han de prestar els municipis amb població superior a
5.000 habitants la recollida de residus, la neteja viària i el tractament de
residus.

2. L’art. 235 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, recull com una de les obligacions dels adjudicataris de contractes
de gestió de serveis públics que en cas d’extinció normal del contracte, el
contractista ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15
de juny, de delegació de competències,
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qui subscriu, regidor delegat de

Serveis Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents ACORDS:

Primer. Requerir L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, adjudicatària
del contracte del servei de gestió de les deixalleries de Mataró, perquè, tot i
l’extinció del contracte per finalització de la seva durada, continuïn prestant el
servei fins que quedi definitivament resolt el nou procediment d’adjudicació, en
les mateixes condicions que regeixen actualment.

La data prevista per l’entrada en vigor del nou contracte és juny de 2017.

Segon. Autoritzar i disposar a favor de L’Arca del Maresme Empresa Inserció,
SLL, l’import de 113.900,35 € euros IVA inclòs, a càrrec de la partida
710100/162210/22799 del pressupost municipal aprovat pel present exercici
(operació AD núm. 2008)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

-Servei d’Espais Públics-

4 ACCEPTACIÓ DELS PREUS DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL
MARESME PER A L’ANY 2017.
La Sra. Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via Pública,
Equipaments i Espais Públics, presenta la proposta seguent:

“El passat 14 de desembre de 2016 s’aproven, per la Junta General del
Consorci per al Tractament de Residus del Maresme, els preus de tractament,
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transferència i gestió per aquest any 2017 (IVA inclòs), pels diferents serveis
que el consorci presta als Ajuntaments.
Tractament matèria orgànica
Transferència de la FORM
Tractament de la FORM
Gestió dels impropis

Preus 2017
9,50 €/Tn
43,87 €/Tn
54,26 €/Tn

Treballs Consorci
Cànon tractament fixe
Cànon variable

Preus 2017
29,47 €/Tn
30,34 €/Tn

Tractament Voluminosos
Cànon tractament planta
voluminosos

Preus 2017

Transferències recollida selectiva
Envasos
Vidre

Preus 2017
26,06 €/Tn
17,98 €/Tn

48,52 €/Tn

El tècnic de Residus i Neteja viària del Servei d’Espais Públics informa
favorablement aquests preus, que tenint en compte la previsió de tones a
recollir en el present exercici, comporten una despesa que es reflecteix en els
quadres seguents:
Tractament matèria orgànica
FORM
Transferència
SUBTOTAL

Tones
Preu
5.350,00
5.350,00

FORM
Gestió impropis
SUBTOTAL

Tones
Previsió
previstes
Preu/tona despesa
481,50
43,87 €
21.123,41
481,50
43,87
21.123,41

FORM
Tractament
SUBTOTAL

Tones
Previsió
previstes
Preu/tona despesa
5.350,00
54,26 €
290.291,00
5.350,00
54,26
290.291,00

TOTAL

Domiciliaria
Comercial
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70%
30%

9,50
9,50

Import anual
50.825,00
50.825,00

271.679,55
82.327,14

Treballs Consorci
BROSSA. CONCEPTES FIXES
Canon fix (Tn. nov'15-oct'16)
SUBTOTAL

Tones
Preu
Import anual
36.462,82
29,47
1.074.559,31
36.462,82
29,47
1.074.559,31

BROSSA. CONCEPTES
VARIABLES
Canon explotació variable
SUBTOTAL

Tones
Previsió
previstes
Preu/tona despesa
36.500,00
30,34 €
1.107.410,00
36.500,00
30,34
1.107.410,00

BROSSA. CONCEPTES
VARIABLES
Cànon incineració ARC
SUBTOTAL

Tones
Previsió
previstes
Preu/tona despesa
36.500,00
3,26 €
118.844,00
36.500,00
3,26
118.844,00

TOTAL

Domiciliaria
Comercial

70%
30%

1.610.569,31
627.494,54

Tractament Voluminosos
TRACTAMENT
VOLUMINOSOS
Tractament
SUBTOTAL
TOTAL

Tones
Preu
Import anual
2.300,00
48,52
111.596,00
2.300,00
48,52
111.596,00
Domiciliaria
Comercial

70%
30%

78.117,20
30.435,27

Transferències recollida selectiva

TRANSF. ENVASOS
TRANSF. VIDRE

TOTAL

Tones
Previsió
previstes
Preu/tona despesa
1.650,00
26,06 €
42.999,00
1.900,00
17,98 €
34.162,00
TOTAL
77.161,00
Domiciliaria
Comercial

70%
30%

57.870,75
17.536,59

En conseqüència, la regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents ACORDS:
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Primer. Acceptar els preus de tractament de residus, del Consorci per al
Tractament de Residus del Maresme, per l’any 2017, aprovats per la Junta
General del Consorci per al Tractament de Residus del Maresme l’14 de
desembre de 2016, essent aquests els següents:
Tractament matèria orgànica
Transferència de la FORM
Tractament de la FORM
Gestió dels impropis

Preus 2017
9,50 €/Tn
43,87 €/Tn
54,26 €/Tn

Treballs Consorci
Cànon tractament fixe
Cànon variable

Preus 2017
29,47 €/Tn
30,34 €/Tn

Tractament Voluminosos
Cànon tractament planta
voluminosos

Preus 2017

Transferències recollida selectiva
Envasos
Vidre

Preus 2017
26,06 €/Tn
17,98 €/Tn

48,52 €/Tn

Segon. Aprovar els documents comptables que es relacionen a continuació,
en càrrec al Pressupost Municipal per a l’any 2017 per donar cobertura al
tractament de residus amb els nous preus aprovats per la Junta General del
Consorci per al Tractament de Residus del Maresme :

AD 12017000000652
108.552,47€ 710100 162330 22799
residus voluminosos
AD 12017000000651
75.407,34€ 710100 162340 22700
selectives
AD 12017000000641 2.238.063,85€
710100 162310 22799
Consorci Tractament
AD 12017000000643
matèria orgànica

354.006,69€ 710100 162320 22799

Tractament
Recollides
Treballs
Brossa
Tractament de

Tercer. Comunicar el present acord al Servei d’Intervenció, al Servei de Gestió
Econòmica i al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans de
Maresme als efectes oportuns”.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes
delegats del Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de
competència del Ple ha de substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde
declara pública la sessió.

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió
pública.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de
l’Espai Públic-

5 ESTIMAR LES AL•LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE CÀRRECS
PEL SENYOR P.P.G PER LA COMISSIÓ DE DIVERSES INFRACCIONS EN
MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS
(EXP 572/2016).

La Sra. Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via Pública,
Equipaments i Espais Públics, presenta la proposta seguent:
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 30 d’agost de 2016, es va incoar expedient
sancionador a PPG, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C16/10592, aixecada en data 15 d’abril de 2016 a les 20:15 hores per
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la Policia Local número 2828 i 3848.

SEGON.- En data 15 de setembre de 2016, la persona interessada va
presentar escrit d’al·legacions al plec de càrrecs de la instructora.

TERCER.- En data 22 de desembre de 2016 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.

QUART.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de l’instructor/a a
PPG, en data 17 de gener de 2017, i es comunicà als interessats/des el
termini corresponent per a formular al·legacions.

CINQUÈ.- La notificació ha estat degudament practicada i 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:

De la documentació aportada pel senyor PPG a l’escrit d’al·legacions al plec
de càrrecs del present expedient administratiu sancionador, és desprèn que
el gos de la seva propietat no pertany a una raça de les considerades
potencialment perilloses, atès que a la targeta del Consell de Col·legis de
Veterinaris de Catalunya i a la cartilla de l’animal hi consta com a mestís.

Atès que el gos propietat del senyor PPG no pertany a una raça considerada
potencialment perillosa, el seu propietari no té l’obligació de posseir llicència
municipal per posseir o portar gossos de raça considerada potencialment
perillosa, ni de tenir una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb una cobertura mínima de 150.253,03 -euros, ni de portar el gos
amb morrió a la via pública.

En atenció als fets declarats provats a la fase de proposta resulta procedent
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estimar les al·legacions presentades al plec de càrrecs de la instructora i
declarar la finalització del present expedient administratiu sancionador.

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 del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública,
Equipaments i Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de
2015.

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,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades al plec de càrrecs per PPG,
pels motius recollits en la part expositiva del present acord.

SEGON.- Declarar la finalització del present procediment administratiu
sancionador en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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6 ESTIMAR LES AL•LEGACIONS PRESENTADES AL PLEC DE CÀRRECS
PEL SENYOR C.N.M, PER LA COMISSIÓ DE DIVERSES INFRACCIONS
EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT

PERILLOSOS (EXP. 456/2016).

La Sra. Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via Pública,
Equipaments i Espais Públics, presenta la proposta seguent:
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 30 de maig de 2016, es va incoar expedient
sancionador a CNM, per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número 203278/2016, aixecada en data 10 de març de 2016 a les 14:05
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de
Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 10088 i 13310, referent a
Platja del Varador de Mataró.
SEGON.- En data 7 de juny de 2016, la persona interessada va presentar
escrit d’al·legacions al plec de càrrecs de la instructora.

TERCER.- En data 10 de gener de 2017 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.

QUART.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de l’instructor/a a
CNM, en data 17 de gener de 2017, i es comunicà als interessats/des el
termini corresponent per a formular al·legacions.

CINQUÈ.- La notificació ha estat degudament practicada i 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.
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FETS PROVATS:
Per Decret 7408/2016, de 13 d’octubre, es resol la suspensió del procediment
de l’expedient administratiu sancionador de referència durant el període
màxim de 3 mesos, a comptar des de l’endemà de la notificació de
l’esmentada resolució, en data 21/10/2016. La suspensió es practica amb la
finalitat que el Servei de Salut i Consum iniciï els tràmits que corresponguin
per tal d’informar respecte la potencial perillositat del gos amb xip núm.
960011000719698 propietat del senyor Navalón.

Per Decret 47/2017, de 9 de gener, es resol aixecar la suspensió, atès que el
termini màxim de suspensió del procediment (3 mesos) arriba al seu fi i atès
que es preveu que les actuacions portades a terme pel Servei de Salut i
Consum excediran aquest termini, tal i com es desprèn de la documentació
tramesa obrant a l’expedient; per tant, no ha estat possible l’emissió de
l’informe sol·licitat.

Vist el contingut de l’article 22.1.d) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de
procediment comú de les administracions públiques, que disposa que: “El
transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar
la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: (...) d) Cuando se
soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta
Administración, por el tiempo que medie entre la petición, que deberá
comunicarse a los interesados, y la recepción del informe, que igualmente
deberá ser comunicada a los mismos. Este plazo de suspensión no podrá
exceder en ningún caso de tres meses. En caso de no recibirse el informe en
el plazo indicado, proseguirá el procedimiento.”

Vist l’informe emès pel Servei de Salut i Consum en data 11 de gener de
2017 del que es desprèn que davant la manca del preceptiu informe veterinari
que valori la potencial perillositat de l’animal, no es pot presumir la potencial
perillositat de la gossa de nom Cuba propietat del senyor CNM.

Vista la cartilla sanitària de l’animal aportada per la persona interessada a
l’escrit d’al·legacions al plec de càrrecs, on hi consta que el gos de la seva
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propietat és de raça desconeguda creuat amb un gos de raça Braco i l’arxiu
d’identificació d’animals de companyia (AIAC) on hi consta com a mestís

Vist el contingut de l’article 20 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, que
recull el sobreseïment com a causa de finalització del procediment, essent
aquest procedent quan els fets no són constitutius d’infracció administrativa.
Per tot CNM es tracti d’un gos de raça potencialment perillosa, es proposa el
sobreseïment de l’expedient administratiu sancionador núm.456/2016, se’ns
perjudici que el servei de Salut i Consum de l’Ajuntament de Mataró, pugui
continuar amb les actuacions que estimi oportunes i a la nova incoació
d’expedient administratiu sancionador, si escau.
En atenció als fets declarats provats a la fase de proposta resulta procedent
estimar les al·legacions presentades al plec de càrrecs de la instructora i
declarar la finalització del present expedient administratiu sancionador.
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 del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública,
Equipaments i Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de
2015.
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,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades al plec de càrrecs per CNM,

14

pels motius recollits en la part expositiva del present acord.

SEGON.- Declarar la finalització del present procediment administratiu
sancionador en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos,
sense perjudici que el Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament de Mataró,
pugui continuar amb les actuacions que estimi oportunes.

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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

15

