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SESSIÓ      ORDINÀRIA  

DE LA

JUNTA DE GOVERN LOCAL
 

DIA 2 DE MARÇ DE 2015     

 

En la sala de reunions de l'Ajuntament dels Poblets,  el dia dos de 
març  de  dos  mil  quinze,  degudament  convocats  i  notificats  en 
forma de l'Ordre del dia comprensiu dels assumptes a tractar, sota 
la  presidència  de  l'Alcalde-President,  En Jaime  Ivars  Mut,  amb 
l'assistència  de  la  Secretària  de  la  Corporació  N'Amparo  Gil 
Torrella, es reuneixen, en primera convocatòria, per celebrar sessió 
ordinària els senyors Regidors que tot seguit es relacionen:  

     (P.P.) NA Mª PILAR BISQUERT FORNÉS.
      (B.N.V.) EN SALVADOR SENDRA I GASQUET.
      (P.S.D) EN JOSEP ANDRÉS CASELLES.
 

Essent les  vint hores i deu minuts, i una vegada verificada per la 
Secretària la vàlida constitució de la Junta de Govern Local, atès 
que es compleix l’assistència mínima d’un terç del número legal de 
membres,  el  President  obri  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació 
sobre els assumptes inclosos en el següent
 

ORDRE DEL DIA
 

1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR. 
Es dóna compte de l’acta de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 23 de 
febrer de 2015.

No havent intervencions, d’acord amb el disposat en l’article 113 en relació amb l’article 
91  del  Reglament  d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic,  aprovat  per  RD 
2.568/86 de 28 de novembre, amb el vot favorable dels quatre regidors que legalment 
integren  la  Junta  de  Govern  Local,  aquesta,  per  UNANIMITAT,  aprova  l’acta  de 
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referència.

2.  INICI  EXPEDIENT  SANCIONADOR  EN  MATÈRIA DE  L’ORDENANÇA 
MUNICIPAL  SOBRE  LA  TINENÇA  I  PROTECCIÓ  D’ANIMALS  DE 
COMPANYIA Nº 1/2015. 
Vist  l’informe  de  la  Policia  Local  de  data  25  de  febrer  de  2015,  el  qual  consta  en 
l’expedient, pel qual queda acreditat que els  gossos propietat d’Antonio Ballester Vicens, 
amb DNI 21206741-M, el dia 25 de febrer de 2015, anaven solts per la via pública, sense 
acompanyant, ni amo, causant la mort a un gat propietat d’un veí d’aquest municipi i 
causant  problemes de tràfic,  infringint  l’article  16 de l’ordenança municipal  sobre la 
tinença i protecció d’animals de companyia ja que circulaven  per la via pública sense 
cap tipus custòdia.
                                 
LEGISLACIÓ APLICABLE: 

- Llei 4/94 de 8 de juliol d’animals de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels 
animals de companyia .

- Ordenança municipal sobre la tinença i protecció d’animals de companyia. 
- Llei  30/92 de Règim jurídic de les Administracions Públiques i  del  procediment 

administratiu comú, de 26 de novembre (LRJ-PAC).
- Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel 

RD 1398/1993, de 4 d’agost (RPEPS).

Considerant allò disposat en l’article 12.2 de la Llei 4/94 de 8 de  juliol: “El propietario o 
poseedor  de  los  perros  deberá  tenerlo  en  las  vías  públicas  bajo  su  control  en  todo 
momento por medio de una correa o similar para evitar daños a molestias. Los perros 
peligrosos o agresivos que circulen por dichas vías deberán llevar un bozal puesto.

Vist  l’article  16  de l’ordenança  municipal  sobre  la  tinença  i  protecció  d’animals  de 
companyia, que prohibeix la circulació per les vies públiques d’aquells gossos que no 
vagen amb collar i acompanyats o conduïts mitjançant cadena, corretja o cordó resistent. 
Aniran  amb  boç  quan  el  temperament  de  l’animal  així  ho  aconselle  o  ho  ordene 
l’autoritat, i baix la responsabilitat de l’amo. 

Vist per altra banda l’article 56.3) de la citada Ordenança que tipifica com a infracció lleu 
la circulació d’animals per les vies públiques si no porten collar i van conduïts mitjançant 
cadena, corretja o cordó resistent i boç si el seu temperament així el requereix en relació 
al  article 25.1e ) i 28 de la Llei 4/94.

 L’article 55.1 estableix una multa d’entre 30 i 600 € per sancionar aquestes infraccions i 
l’article 55.2 estableix el criteri per a graduar la quantia de les multes. 
 
Sent l’òrgan competent per resoldre la Junta de Govern Local, per delegació efectuada per 
l’Alcalde mitjançant Resolució de data 23 de juny de 2013.

Vist tot l’exposat es sotmet aquest assumpte a la votació de la Junta de Govern Local, i 
aquesta,  amb  el  vot  favorable  dels  quatre  regidors  que  legalment  la  integren,  per 
UNANIMITAT, ACORDA: 
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Primer.-  Instruir  expedient  sancionador en matèria de l’Ordenança municipal sobre la 
tinença  i  protecció  d’animals  de  companyia  a  Antonio  Ballester  Vicens  ,amb  DNI 
21206741-M, com a responsable de las presumpta infracció en aquesta matèria del article 
16 de dita ordenança i de l’article 12.2 de la Llei 4/94 de 8 de juliol, en concret anar el 
gossos solts per la via pública.
Segon.- Nomenar a En Salvador Sendra i Gasquet i a N’Amparo Gil Torrella, Instructor i 
Secretària respectivament del citat expedient sancionador, a qui es comunicarà la iniciació 
del  procediment  amb  trasllat  de  quantes  actuacions  s’hagen  produït  al  respecte. 
L’instructor del procediment pot ser recusat d’acord amb l’establert en l’article 29 de la 
LRJ-PAC.
Tercer.- Advertir  als  presumptes responsables que,  de conformitat  amb el  disposat  en 
l’article 8 del Reglament del Procediment per a l’exercici de la Potestat Sancionadora, 
poden reconèixer voluntàriament la seua responsabilitat, i en aquest cas es resoldrà el 
procediment amb la disposició de la sanció que procedisca. Quan aquesta tingués caràcter 
pecuniari,  el  pagament  voluntari,  en qualsevol  moment  anterior  a  la  resolució,  podrà 
implicar igualment la finalització del procediment, sense perjudici del dret a interposar els 
recursos procedents.
Quart.- Notificar a l’interessat  aquest  acord, amb indicació que tenen dret  a formular 
al·legacions en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent a la recepció de la 
seua notificació, a conèixer l’estat de tramitació del procediment, a obtenir còpies dels 
documents continguts en aquest i a aportar els documents que consideren convenients, en 
compliment de l’article 84 de la Llei 30/92 de 26 de novembre.
Cinquè.-  Una  vegada  finalitzada  la  instrucció  del  procediment  ,s’haurà  de  trametre 
l’expedient de nou a aquesta Junta de Govern per a la seua resolució definitiva.

3. ESCRITS PRESENTATS  .  
* Vista la instància presentada per MARIA TERESA ENRIQUEZ COLL, amb DNI nº 
28994514R, en data 26 de febrer de 2015 i amb registre d'entrada nº 2015-E-RC-391, en 
què sol·licita autorització per la col·locació d'un contenidor, a partir del proper dia 3 de 
març de 2015, per tal  de realitzar les obres contingudes en l'expedient de Declaració 
Responsable  nº  26/2015,  d'acord amb el  croquis de situació presentat  i  en el  que es 
plantegen dos opcions, una davant la façana del nº 3 de l’Avgda. Mestre Vicens i l’altra en 
la part d’enfront, quasi davant la façana del masymas. 
 
Així mateix, l'interessat declara fer-se responsable de senyalitzar correctament l'ocupació 
amb tancaments, llums de senyalització i demés elements necessaris per a la salvaguarda 
de la seguretat vial i de les persones.
 
En el cas de tancaments de trànsit de carrers la policia local serà l'encarregada d'efectuar 
la deguda senyalització d'aquestos.
 
A la vista d'allò exposat,  se sotmet  aquest  assumpte a la consideració de la Junta de 
Govern Local,  i  aquesta,  amb el  vot  favorable  dels  quatre  regidors que legalment  la 
integren, per UNANIMITAT, ACORDA:
Primer.- Estimar la instància presentada per MARIA TERESA ENRIQUEZ COLL, amb 
DNI nº 28994514R, en data 26 de febrer de 2015 i amb registre d'entrada nº 2015-E-RC-
391, concedint-li autorització per la col·locació d'un contenidor, amb l’opció 2ª, a la part 
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enfront de la façana del nº 3 de l’Avgda. Mestre Vicent, quasi davant del masymas, fins 
que finalitzen les obres contingudes en l'expedient de Declaració Responsable nº 26/2015, 
d'acord amb el croquis de situació presentat, tenint en compte que haurà d'instal·lar-lo de 
manera que obtaculitze el menys possible el pas de vianants i el trànsit rodat. 
Segon.- L'autoritzat haurà de senyalitzar correctament la situació del contenidor per tal de 
garantir el trànsit adequat de vianants i vehicles per la zona.
Tercer.- L'autoritzat serà responsable dels danys i perjudicis que puguen produir-se com a 
conseqüència d'aquesta ocupació, fent-se càrrec de qualsevol dany ocasionat al domini 
públic per la col·locació dels elements autoritzats.
Quart.- Donar compte a la Policia Local del contingut d'aquest acord, per tal de quedar 
assabentats de l'autorització i controlar la correcta ubicació dels elements autoritzats en 
matèria de seguretat vial.
Cinquè.- Notificar aquest acord a l'interessat amb indicació dels recursos pertinents.

4. CONTRACTE MENOR DE SERVEIS.- ACTES PIROTÈCNICS FESTES 2015. 
Es dóna compte del següent contracte de serveis, dins de la categoria 26 de l'annex II del 
R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, que tindrà lloc durant les Festes Patronals de 2015:
 

- PIROTECNIA AITANA, S.L.. .......................... 19.000,00 € Iva inclòs. 
 
Aquest contracte es composa de les següents actuacions, d'acord amb la documentació 
presentada pel contractista:

- Dia 2 d’agost: 
         Mascletà nocturna de colors

3 carcasses d’avis
3 traques de 20 metres.
1.260 trons de metxa nº 3
2 dotzenes de voladors trons

- 6 d’agost:
Entrada processó
Castell de focs d’artifici.

 
Atès que es tracta d'un contracte menor d'acord amb el disposat en l'article 138.3 del R.D. 
Legislatiu  3/2011,  de  14  de  novembre,  pel  què  s'aprova  el  text  refós  de  la  Llei  de 
Contractes  del  Sector  Públic,  al  tindre  un  valor  estimat  (exclòs  l'I.V.A.)  inferior  a 
18.000,00 €.
 
Vist el disposat en dit article 138.3 i en l'article 111 del R.D. Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, que estableix que la tramitació de l'expedient només exigirà l'aprovació de la 
despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent. 
 
Havent presentat l'adjudicatari certificació de trobar-se al corrent en el compliment de les 
seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, segons consta en l'expedient.
 
Considerant que per Resolució de l'Alcaldia de data 23 de juny de 2011 es delega a la 
Junta de Govern Local la competència de la contractació de tota classe quan el seu import 
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no supere el 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia de 
sis  milions  d'euros,  d'acord  amb  la  disposició  addicional  segona  de  l'esmentat  R.D. 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
 
A la vista de tot això, amb el vot favorable dels quatre regidors que legalment la integren 
la Junta de Govern Local, aquesta, per UNANIMITAT, ACORDA: 
Primer.- Adjudicar a l'empresa PIROTECNIA AITANA, S.L., amb CIF nº B97974836, la 
realització de les actuacions descrites en la part expositiva d'aquest acord, que formarà 
part  de les  festes  patronals  de l'any 2015,  pel  preu cert  de 19.000,00 €,  IVA inclòs, 
(15.702,48 € + 3.297,52 € d'IVA). 
Segon.- Disposar la despesa corresponent de 19.000,00 €, IVA inclòs, amb càrrec a la 
partida 338-22699 del pressupost de despeses. 
Tercer.-  Una vegada realitzada la prestació amb total  conformitat,  l'adjudicatari  deurà 
presentar  la  corresponent  factura,  que  es  tramitarà  d'acord  amb  la  legalitat  vigent, 
procedint-se al seu pagament mitjançant transferència bancària.
Quart.- Notificar aquest acord a l'adjudicatari amb indicació del recursos que hi siguen 
pertinents.

5. RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU Nº 000076/2015.     
Vist allò acordat pel Jutjat de lo Contenciós-Administratiu nº 3 d’Alacant  en els autos del 
Procediment  ordinari  nº  000076/2015,  per  la  interposició  de  Recurs  Contenciós-
Administratiu per Dª.  Eva Maria Lopez Pastor,  en nom i representació de D. Gregor 
Kramer, D. Franz Cristoph Josef Braun, D. Adolf Robert Heyler, D. Dennis Geoffrey 
Hankey, Dª Mª Dolores Fornes Mañó i D. Wilhelmus Reinerus de Swart, contra l’acord 
plenari de data 5 de desembre de 2014 desestimant els recursos de reposició presentats 
contra l’acord plenari de data 16 d’octubre de 2014 d’aprovació definitiva de la imposició 
i  ordenació  de  Contribucions  Especials  per  les  obres  d’implantació  de  la  xarxa  de 
sanejament i pluvials al C/ 11 de la Pda. Sorts de la Mar.

Atès que d’acord amb els articles 68.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local i art. 220 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986 de 28 de novembre, les Entitats 
Locals tenen obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa dels seus béns i 
drets i, per tant, procedeix que l’Ajuntament comparega en el procediment de referència.

Vist el disposat en l’article 48 i 49 de la vigent Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de 
la Jurisdicció de lo Contenciós-Administrativa.

D’acord amb el  disposat  en l’article  50.17 del  ROF,  abans esmentat,  en relació amb 
l’article 22.2 j) de la Llei  reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al  Ple 
l’exercici de les accions judicials i la defensa de l’Ajuntament en matèries de la seua 
competència, estant delegada aquesta competència en la Junta de Govern Local en virtut 
d’acord plenari de data 22 de juny de 2011.

A la  vista  de tot  això,  no havent  intervencions,  l’Alcaldia  sotmet  aquest  assumpte a 
votació i amb el vot favorable dels quatre regidors que integren la Junta de Govern Local, 
aquesta per UNANIMITAT, ACORDA:
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Primer.- Comparèixer en el Procediment ordinari nº 000076/2015, formulant oposició al 
recurs, en els termes que en dret procedisca, així com en les successives instàncies en que 
procedira.
Segon.- Designar als advocats i procuradors que després s’anomenen, per a que defensen i 
representen processalment a aquest Ajuntament en el procediment.
Lletrats del col·legi d’advocats de València
D. José Luis Giménez Noguera
Procuradors
De Dénia
D. Antonio Barona Oliver
D. Esteban Giner Moltó
De València
Dª Ana Ballesteros Navarro
Dª Mercedes Borrachina Bello
De Madrid
Dª Itziar de la Peña Argacha
Dª Ana Nieto Altuzarra
D’Alacant
D. José Antonio Saura Ruiz
Dª Virginia Saura Struch
Dª Eva Gutierrez Robles
De Benidorm
D. Luis Francisco Rogla Benedito
Dª Luisa Madrid Gimeno
D’acord amb el poder de representació processal formalitzat en escriptura pública nº 1814 
davant  de  D.  Angel  Viñedo  Garcia,  Notari  de  l’Il·lustre  Col·legi  de  València,  amb 
residència en Dénia, de data 9 de juny de 2004. 
Tercer.- Donar trasllat de còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat de lo 
Contenciós nº 3 dels d’Alacant.
Quart.- Notificar aquest acord i emplaçar als interessats en l’expedient administratiu per a 
que puguen personar-se en autos en el termini de nou dies si al seu dret convinguera, en 
qualitat de demandats, de concòrrer les circumstàncies de legitimació necessàries i no 
haver transcorregut el termini legal d’interposició del recurs contenciós-administratiu, tot 
això  d’acord  amb  l’article  49  de  la  Llei  reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciós-
Administrativa.

Abans de finalitzar la sessió el Regidor de Medi Ambient, D. Josep Andrés Caselles, vol 
fer constar en l’acta que a la finalització del vigent contracte de recollida domiciliària de 
fem i residus sòlids urbans, el seu transport a l’abocador i neteja urbana, no es prorrogue, 
i demana al Sr. Alcalde que en la pròxima sessió de la Junta ho sotmeta a votació. 

I no havent més assumptes per a tractar i complint l’objecte de l’acte, essent les vint hores 
i quinze minuts del dia al principi indicat, En Jaime Ivars Mut, President de la Junta de 
Govern Local, declara finalitzada la sessió, de la qual, com a secretària, estenc aquesta 
acta.
 
  L'ALCALDE-PRESIDENT                                                LA SECRETÀRIA
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   JAIME IVARS MUT                                                    AMPARO GIL TORRELLA
 
*Document signat electrònicament.
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