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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria.
1. - Resolució expedient sancionador per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2015003778.
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 13 de novembre de 2015 per
la instructora de l’expedient que s’ha incoat al Sr. NNNNN amb permís de conduir DDDDD,
en compliment del decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 25 d’agost
de 2015, per la presumpta comissió d’una infracció en matèria de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, consistents en portar un gos de raça perillosa sense
morrió per la via pública;
Atès que durant la tramitació de l’expedient sancionador s’han observat tots els preceptes
legals i reglamentaris aplicables;
Atès que, després de les indagacions oportunes, la instructora va formular en data 26
d’agost de 2015 el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava al senyor NNNNN, en
qualitat de presumpte responsable, la comissió d’una infracció en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa
sense morrió per la via pública, perquè va protagonitzat els fets consistents en portar un gos
de raça considerada potencialment perillosa sense morrió pel carrer Josep Llimona a les
13:00 hores del dia 14 de març de 2015;
Atès que el plec esmentat va ser degudament notificat a l’inculpat, mitjançant edicte, el qual
no va presentar cap al·legació ni proposició de prova dintre del termini concedit a aquest
efecte.
Atès que la proposta de resolució s’ha notificat degudament a l’interessat, mitjançant edicte,
el qual no ha presentat cap al·legació dintre del termini concedit a aquest efecte.
Atès que de les actuacions dutes a terme resulta provat que el senyor NNNNN va
protagonitzar el fet de portar un gos de raça potencialment perillosa sense morrió per la via
pública.
Atès, doncs, que el senyor NNNNN és l’autor del fets anteriorment descrits;
Atès que els fets descrits són constitutius d’una infracció greu en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos, tipificada a l’article 61.27 de l'Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou;
Atès que a les infraccions greus els hi correspon una sanció de 150,25 fins a 1.502,53
euros, d’acord amb l’article 65.2 de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins
del terme del Masnou;
Atès que dels fets provats es desprenen les circumstàncies següents: que no hi ha
reincidència en la comissió de les infraccions comeses, ni cap altre dels criteris de graduació
de les sancions inclosos a l’article 66 de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals
dins del terme del Masnou;
Atès que, valorades les circumstàncies anteriors d’acord amb el que disposen l’article 131.3
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 66 de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, es considera que la sanció hauria de ser de la
quantia mínima de 150,25 euros;
Atès que la competència per a la imposició de les sancions correspon a la Junta de Govern
Local d’aquest Ajuntament, en virtut del que disposa l’article 63.2 de l’Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou;
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Atès que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la infracció
hagin causat danys o perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats com a
delicte o falta penal;
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple extraordinari
del 9 de juliol de 2015.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
En l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per l’Alcaldia
mitjançant el Decret número 1087 amb data 16 de juny de 2015 i publicat al BOPB de data
29 de juny de 2015, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:
Primer. Imposar al senyor NNNNN amb permís de conduir DDDDD una sanció
administrativa de 150,25 euros, com a responsable d’una infracció greu en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos, tipificada a l’article 61.27 de l'Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistents en portar un gos
de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via pública;
Segon. Requerir el senyor NNNNN per tal que ingressi l’import de la sanció que se li ha
imposat, seguint les indicacions del full de liquidació adjunt i alhora, advertir l’infractor que la
manca de pagament de la sanció dins del termini assenyalat donarà lloc al seu cobrament a
través del procediment administratiu de constrenyiment.
Tercer. Notificar aquest acord a l’interessat.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple.
Votació
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Noemí Condeminas Riembau, la Sra. Sílvia
Folch i Sánchez, el Sr. Ricard Plana i Artús, la Sra. Neus Tallada i Moliner i el Sr. Jordi
Matas Claramunt, hi voten a favor.
2. - Modificació del preu públic 2 - Per serveis i activitats esportives, i per utilització de
les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal, per tal d'anul·lar algunes quotes de
l'apartat de lloguer d'instal·lacions, clarificar curset natació infants, reducció
abonaments i la gestió.
El 23 de febrer de 2016, el tècnic d’Esports va emetre un informe, en el qual proposa
l’anul·lació de tres punts de l’apartat de lloguer d’instal·lacions, referents al marcador del
pavelló municipal atès que no s’utilitza, el lloguer m2 paret pavelló per publicitat, ja que s’està
redactant el reglament que regula la publicitat i per últim el que es refereix a la utilització del
local del poliesportiu municipal, actualment ocupats per entitats del Masnou que satisfan
mensualment la quota, ja que la intenció és igualar el tracte en cessió d’espais amb la resta
d’entitats municipals del Masnou.
Finalment també proposa modificar redactat del curset de natació 1 dia a la setmana per
infants, algun punt de reducció d’abonaments i de gestió i ingrés, per tal de millorar-ne el
tràmits actuals.
D’acord amb el que disposa l’article 16 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb el contingut de les ordenances
fiscals i els acords de modificació d’aquestes ordenances.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2015, i
conforme a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va aprovar la delegació a favor de la Junta de Govern Local de l’establiment i la
modificació dels preus públics municipals, així com les ordenances que s’aprovin amb motiu
de la seva regulació.
Per tot el que s’ha exposat, i en l’exercici de les competències conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 1087 amb data 16 de juny de
2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015, s’adopten, a la Junta de Govern Local,
els acords següents:
Primer. Aprovar la modificació del preu públic 2 –Per serveis i activitats esportives, i per
utilització de les instal·lacions del Complex Esportiu Municipal, per tal d’anul·lar algunes
quotes de l’apartat de lloguer d’instal·lacions, clarificar curset natació infants, reducció
abonaments i la gestió, d’acord amb el detall següent:
REDUCCIONS ABONAMENTS
Modificar el punt 3 apartat 2, per millorar el tràmit actual, que quedarà redactat de la
manera següent:
3. En els abonaments individuals trimestrals, de persones empadronades al Masnou,
s’aplicarà una reducció d’un 35% de la quota en els següents supòsits:
 Majors de 65 anys
 Invalidesa o disminució igual o superior al 33%. (Aquestes persones en el
moment de la inscripció, hauran de presentar el document justificatiu i podran
marcar la casella d’autorització, perquè l’Ajuntament del Masnou pugui fer la
consulta mitjançant la plataforma de la Generalitat, en cas de no marcar la
casella hauran de presentar obligatòriament la documentació)
 Jubilats
 Aturats (presentar la renovació a cada venciment, del document justificatiu de
situació d’atur)
LLOGUER INSTAL·LACIONS
Pavelló municipal:
Eliminar, atès que no s’utilitza en els lloguers:
Marcador ..................................................................................... 8,00 €
Altres:
Eliminar aquest apartat, per una banda s’està redactant la regulació del reglament publicitari
on es determinarà la forma, el preu i el lloc de la publicitat, i per l’altre es vol igualar el tracte
en cessió d’espais amb la resta d’entitats municipals del Masnou:
Lloguer m2 paret pavelló per publicitat, al semestre ..................... 12,00 €
Utilització local poliesportiu municipal, per local al mes ............... 23,00 €
CURSETS DE NATACIÓ
Infants (1 dia a la setmana, per persona):
Modificar l’actual redactat:
Infants des de 2 anys fins al final de l’ESO, inscrits a partir
de febrer fins a maig (2n quadrimestre) ...................... ............... 42,70 €
Pel següent:
Infants des de 2 anys fins al final de l’ESO, per
quadrimestre (octubre a gener o de febrer a maig) .................... 42,70 €
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GESTIÓ I INGRÉS
Modificació del punt 20, per tal de millorar el tràmit actual que quedarà redactat de la
manera següent:
20.
Les persones empadronades al Masnou amb una discapacitat acreditada igual o
superior al 65% i les persones majors de 80 anys empadronades al Masnou, gaudiran de
l’accés lliure al Complex Esportiu.
Aquestes persones en el moment de la inscripció, hauran de presentar el document
justificatiu i podran marcar la casella d’autorització, perquè l’Ajuntament del Masnou pugui
fer la consulta mitjançant la plataforma de la Generalitat, en cas de no marcar la casella
hauran de presentar obligatòriament la documentació segons cada període.
Segon. Aquest preu públic començarà a regir des del moment de la seva aprovació i
continuarà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
Tercer. Exposar l’acord precedent al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació i al
vestíbul del Complex Esportiu Municipal durant trenta dies hàbils.
Quart. Publicar l’edicte al butlletí oficial de la província de Barcelona.
Cinquè. Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran
interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de l’aprovació. El recurs es resoldrà i es notificarà en el termini
d’un mes, i en cas contrari s’entendrà presumptament desestimat.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en els terminis que a aquest efecte assenyala l’article 46 de la Llei 29/1998,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar qualsevol altre recurs si ho consideren
oportú.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple.
Votació
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Noemí Condeminas Riembau, la Sra. Sílvia
Folch i Sánchez, el Sr. Ricard Plana i Artús, la Sra. Neus Tallada i Moliner i el Sr. Jordi
Matas Claramunt, hi voten a favor.
3. - Modificació del preu públic 8-FAKALÓ-Casal i Campus, per tal d'adequar-ne les
quotes, descompte i l'apartat de gestió i ingrés
El 29 de febrer de 2016, el tècnic d’Esports i el tècnic de Comunitat i Persones van emetre
un informe conjunt en el qual manifesten que l’Ajuntament del Masnou, a través de la
regidoria d’Infància i d’Esports, ha vingut oferint en els darrers anys a la població un servei
de casal d’estiu i campus esportiu amb la finalitat de cobrir les necessitats lúdiques,
educatives i esportives d’infants i joves, d’edats compreses entre els 3 i els 16 anys,
escolaritzats entre P-3 i 4t d’Eso, durant el període de l’any en què no hi ha activitat escolar,
i com a instrument per a facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar.
Afegeix que donant continuïtat al servei, s’han valorat els històrics d’ambdues activitats
(2013-2015) i s’ha estimat oportú realitzar un estudi de costos per adequar el preu públic 8
de les ordenances fiscals als preus actuals de mercat, motiu pel qual amb data 29 de febrer
de 2016 la tècnica de Gestió Econòmica va redactar un informe.
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D’aquest informe se’n desprenen les propostes de modificació següents:


Modificar el títol actual pel de “Preu Públic 8 –FAKALÓ- Casal Artístic i Campus
Esportiu”.



Canviar la modalitat de quotes per setmana a quotes per quinzena en els serveis del
Casal.



Eliminar l’apartat de les quotes que fan referència a la preinscripció, degut a la
problemàtica derivada de la gestió.



Modificació de les quotes relacionades amb els serveis de Casal i Campus, per
adequar-les a l’estudi de mercat on s’exposava el preu de serveis similars trobats en
poblacions properes. Els preus s’aproximen més al cost variable del servei que al cost
total d’aquest.



Continuar amb l’aplicació d’una bonificació del 25% de descompte a la quota de
FAKALÓ, per a totes les inscripcions d’infants i joves que estiguin empadronats al
Masnou, però que consti dins l’apartat de descompte, atès les quotes del 2015 reflectien
un import amb l’aplicació del 25% de bonificació pels empadronats al Masnou i una altra
quota més alta pels que no estaven empadronats al Masnou.



Aplicació de la bonificació del 10% de descompte a la quota de FAKALÓ, per
cadascuna de les inscripcions dels infants i joves només de famílies nombroses
empadronades al Masnou. Per tant, no s’aplicarà a les famílies monoparentals.



Pel que fa a l’apartat de gestió i ingrés:
Eliminar els 4 primers paràgrafs que fan referència als tràmits de pagament per a
realitzar la preinscripció al FAKALÓ.
Modificar el paràgraf 8 que regula la sol·licitud de baixa de l’infant o jove, perquè no ha
pogut iniciar el servei per qualsevol malaltia o lesió, que passarà de retornar el 80% al
100% de la quota íntegra, prèvia presentació del justificant mèdic i informe del
departament corresponent.

En relació al Casal, es preveu una previsió màxima per a contractació de 44.881,76 euros
(IVA 10% inclòs) vinculada a la partida pressupostària 2016 IN.32632.22799 i una aportació
per part de les famílies per import de 33.122,74 €. Amb aquestes dades l’Ajuntament
suportaria un total d’11.759,02 € que representa un 26% del total cost variable.
Pel que fa al Campus, es preveu una previsió màxima per a contractació de 47.553,26 euros
(IVA 21% inclòs) vinculada a la partida pressupostària 2016 ES.34111.22799 amb una
previsió d’aportació per part de les famílies per import de 35.923,32 €. Amb aquestes dades
l’Ajuntament suportaria un total d’11.629,68 € que representa un 24% del total cost variable.
Afegeixen que tenint en compte els antecedents i la previsió de despeses i ingressos, tant
del Casal com del Campus, es valora donar continuïtat a l’aplicació d’un 25% de bonificació
als infants i joves empadronats al Masnou, considerant el servei d’interès públic i bàsic per al
recolzament de les polítiques socials i de conciliació de la vida laboral, d’acord amb el que
s’estableix en l’article 44.2 del TRLHL, que indica “Quan hi hagi raons socials, benèfiques, culturals
o d’interès públic que així ho aconsellin, l’entitat pot fixar preus públics per sota del límit que preveu
l’apartat anterior. En aquests casos s’han de consignar als pressupostos de l’entitat les dotacions
oportunes per cobrir la diferència resultant si n’hi ha.”

D’acord amb el que disposa l’article 16 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb el contingut de les ordenances
fiscals i els acords de modificació d’aquestes ordenances.
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Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2015, i
conforme a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va aprovar la delegació a favor de la Junta de Govern Local de l’establiment i la
modificació dels preus públics municipals, així com les ordenances que s’aprovin amb motiu
de la seva regulació.
Per tot el que s’ha exposat, i en l’exercici de les competències conferides en virtut de la
delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant el Decret número 1087 amb data 16 de juny de
2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015, s’adopten, a la Junta de Govern Local,
els acords següents:
Primer. Aprovar la modificació del preu públic 8 -FAKALÓ-Casal i Campus Esportiu, per tal
d’adequar-ne les quotes, descompte i l’apartat de gestió i ingrés, que quedarà redactat de la
manera següent:

PREU PÚBLIC 8-FAKALÓ- CASAL ARTÍSTIC I CAMPUS ESPORTIU
QUOTES:
CASAL ARTÍSTIC per quinzena
Preu quinzena
Casal

Servei

40,04 €

Permanència Casal (de 8 a 9h)

121,00 €

Matí (de 9 a 13h)

176,00 €

Matí + menjador (9 a15h)

220,00 €

Tot el dia (de 9 a 17h)

CAMPUS ESPORTIU per quinzena
Servei

Preu quinzena
Campus Esportiu

Matí (de 9 a 13h)

133,10€

Matí + menjador (de 9 a 15h)

193,60€

DESCOMPTES:
Bonificació del 25% en les quotes del FAKALÓ, per a totes les inscripcions d’infants o joves
que estiguin empadronats al Masnou.
Bonificació del 10% en les quotes del FAKALÓ, per a cadascuna de les inscripcions dels
infants i joves de famílies nombroses, empadronades al Masnou, prèvia comprovació de la
vigència del corresponent carnet acreditatiu.
GESTIÓ I INGRÉS:
El pagament de la inscripció és condició imprescindible per formalitzar-la, per tal que els
infants o joves puguin accedir als serveis del Casal o Campus.
Estaran obligats al pagament del preu públic els pares o tutors dels menors que hagin inscrit
el menor al servei del FAKALÓ.
8

Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. JG2016000011

17 de març de 2016

El pagament de l’autoliquidació es podrà realitzar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.
L’Ajuntament del Masnou podrà fixar, si ho creu oportú, que el pagament s’efectuï a través
d’entitats financeres per motius lògics que facin més adequat aquest sistema.
En el cas que els pares o tutors dels menors, hagin satisfet el preu públic i sol·licitin la baixa
de l’infant o jove, perquè no ha pogut iniciar el servei per qualsevol malaltia o lesió que
impossibiliti el desenvolupament de l’activitat, hauran de sol·licitar la devolució adjuntant-hi
un justificant mèdic que indiqui que no podrà desenvolupar l’activitat en el període en que ha
sol·licitat la plaça. L’Ajuntament, previ informe del departament corresponent i sempre que la
plaça que deixa vacant sigui ocupada per una altra persona, retornarà el 100% de la quota
integra.
Un cop començat el FAKALÓ en què consta inscrit l’infant, si per causes alienes a
l’Ajuntament deixa d’assistir-hi, no es tindrà dret a reclamar cap devolució.
Segon. Aquest preu públic començarà a regir des del moment de la seva aprovació i
continuarà en vigor mentre no se n'acordi la modificació o derogació.
Tercer. Exposar l’acord precedent al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació, al
vestíbul de l’edifici de Roger de Flor i al vestíbul del Complex Esportiu Municipal durant
trenta dies hàbils.
Quart. Publicar l’edicte al butlletí oficial de la província de Barcelona.
Cinquè. Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats podran
interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acord, en el termini d’un mes a
comptar des de l’endemà de l’aprovació. El recurs es resoldrà i es notificarà en el termini
d’un mes, i en cas contrari s’entendrà presumptament desestimat.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona, en els terminis que a aquest efecte assenyala l’article 46 de la Llei 29/1998,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar qualsevol altre recurs si ho consideren
oportú.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple.
Votació
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Noemí Condeminas Riembau, la Sra. Sílvia
Folch i Sánchez, el Sr. Ricard Plana i Artús, la Sra. Neus Tallada i Moliner i el Sr. Jordi
Matas Claramunt, hi voten a favor.
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb mi.
[Firma01-01]

[Firma02-01]
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