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ACT A NÚM. 8 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 3 DE MAIG DE 2021
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el tres de maig de dos mil vint-i-u, a la una i cinc minuts del
migdia, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte de celebrar
sessió ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President
Hi concorren:
En David Bote Paz
Juan Carlos Jerez Antequera
Sergio Morales Diaz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde (s´incorpora en el punt 10)
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens
Casarramona, que certifica.
Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1.

2.

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc
el19/05/2021)

DESPATX OFICIAL

1

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3.

Adquisició directa d’un habitatge en exercici de dret de tempteig i retracte,
zona Rocafonda.

4.

Seguiment de l’execució pressupostaria del primer trimestre de l’exercici 2021.

-Servei de Compres i Contractacions5.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa TECNICAS DE
CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL SL, pel contracte de
control de qualitat de la prestació dels serveis de recollida de residus, neteja
viària i neteja passeig marítim i platges al municipi de Mataró, per un
import de 6.382,44€

6.

Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa SOLIDANÇA, EMPRESA
D’INSERCIÓ SL pel contracte de gestió de les deixalleries del Pla d’en Boet,
carrer Galícia i mòbil del municipi de Mataró, per un import de 800,14€.

7.

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de gestió de l’
Escola unicipal de Música de Mataró per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 1.465.038 euros, IVA exempt, pels dos
anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000012770).

8.

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert, del servei de
manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit i de la xarxa de
comunicacions per fibra òptica per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 1.142.224,82 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada inicial del contracte (Exp. 2021/000018414)

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

2

D’OCUPACIÓ

I

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
-Servei d’Urbanisme i Patrimoni9.

Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 23.03.2021, que desestima el recurs ordinari núm. 248/2014, interposat
contra la Modificació segona del Pla general d’ordenació municipal 1996 àmbit
discontinu Riera de Cirera–Rocafonda (GTM 2020/5900- MPG-48 annex II).

10.

Donar compte de la Provisió del Tribunal Suprem de 08.04.2021, que inadmet
a tràmit el recurs de cassació interposat contra la Sentencia del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs ordinari núm.
11/2015, interposat contra el Pla de millora urbana del sector Riera de Cirera–
Rocafonda. (GTM 2020/5454 – PMU-04)

11.

Donar compte de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
de 23.03.2021, que estima el recurs d’apel·lació núm. 35/2016, contra la
Sentència que estimava en part el recurs interposat contra l’acord de
suspensió de la tramitació d’instruments de gestió urbanística al sector El
Sorrall.(GTM 2020/5436-MPG-74).

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió12.

Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 99/2021, de 4
de març de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona,
en relació al recurs contenciós administratiu 310/2020-A, contra la resolució
dictada el 9 de juliol de 2020 per la regidora delegada de Seguretat Pública,
que resol desestimar el recurs de reposició interposar contra la sanció, per
import de 600 euros, en relació a l´expedient administratiu 1900000765, per
no haver donat compliment a l´obligació d´identificació del conductor .

PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica13.

Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per A.Q.R.

14.

Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per A.O.B.

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
-Servei d’Assessorament i Gestió15.

Aprovar la imposició de sancions a M.H.C. per la comissió infraccions greu i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.
209-20 GP).

16

Aprovar la imposició de sancions a M.L.R. per la comissió infraccions greus i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.
34-21 GP).

17.
molt

Aprovar la imposició de sancions a I.M.R. per la comissió infraccions greu i
greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 45620 GP).

18.

Aprovar la imposició de sancions a Y.R.H. per la comissió d’infracció greu en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 101-21 GP).

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 19/05/2021
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica3.

ADQUISICIÓ DIRECTA D’UN HABITATGE EN EXERCICI DE DRET DE

TEMPTEIG I RETRACTE, ZONA ROCAFONDA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària. A més, aquesta norma
preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui exercir en
benefici del municipi on es troba situat l’habitatge.
L’Ajuntament de Mataró rep periòdicament comunicats de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya (AHC), oferint-li la possibilitat d’exercir aquest dret sobre tota operació de
compravenda que, enquadrada en la norma esmentada, afecta a habitatges
provinents de procediments hipotecaris.
D’altra banda, l’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar
solució a les demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la
crisi. I davant de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a
seguir és precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc
d’habitatges propi amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat
s’ha dotat al pressupost municipal d’una partida específica.
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges,
reconegut pel Decret Llei 1/2015, de 24 de març, facilitarà la consecució d’aquestes
polítiques municipals.
Consten a l’expedient les dades d’un habitatge que es considera idoni per ser adquirit
per part del consistori. Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:
Dades registrals: Finca 2755 inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró,
volum 3824, llibre 408, foli 148
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Referència cadastral: 4102019DG5040S0007ZY
Consta a l’expedient sol·licitud d’aquest consistori a l’AHC., de data 22 de febrer de
2021, d’exercici el dret de tanteig sobre aquest habitatge a favor d’aquest municipi i
resolució favorable de l’AHC., de data 1 de març de 2021.
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, sengles informes justificatius de l’adquisició, informe
de valoració del preu de l’immoble (que es situa per sota del mercat de mercat),
informe jurídic i dades registrals i cadastrals identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 4705/2020,
de 9 de juliol PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’esc au,
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant
resolució de 1 de març de 2021, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les
dades consignades al punt segon.
SEGON.-

Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i
gravàmens, arrendataris i ocupants, per un import de CENT DEU MIL
EUROS 110.000 €), l’habitatge situat a Mataró, titularitat de l’entitat
ALISEDA, SA, amb NIF A-28335388, que respon a les següents dades
registrals i cadastrals:

Dades registrals: Finca 2755 inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró,
volum 3824, llibre 408, foli 148
Referència cadastral: 4102019DG5040S0007ZY
TERCER.-

Aprovar l’autorització i disposició de crèdit amb el document AD núm.
12021000034041 per un import de 110.000 euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària 820400 15222K 68200 Fons inversió
habitatge zona Rocafonda, projecte 1522219001 Inversions Pla
Habitatge, del pressupost de l’Ajuntament de Mataró per a l’any 2021.

QUART.-

Sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que
hagi de formalitzar l’escriptura pública d’adquisició, de conformitat amb
el que disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 1944.
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CINQUÈ.-

Sol·licitar al senyor Registrador de la Propietat la inscripció del domini
de la finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.

SISÈ.-

Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que
es derivin de l’adopció dels presents acords.

SETÈ.-

Facultar indistintament al Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat i a l’Il·lm. Senyor Alcalde de Mataró per a què, qualsevol,
d’ells a títol individual, formalitzi els documents públic i/o privats que
signin necessaris per la perfeccionament d’aquests acords.

VUITÈ.-

Notificar aquests acords a ALISEDA, SA, a l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i als serveis municipals d’Ingressos i d’Habitatge”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

4.
SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ
TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2021.

PRESSUPOSTARIA

DEL

PRIMER

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2021 estableixen en l’article 54 que
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d´Administració General i Bona
Governança.
És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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-Servei de Compres i Contractacions5.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
TECNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL SL, PEL
CONTRACTE DE CONTROL DE QUALIT AT DE LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
DE RECOLLIDA DE RESIDUS, NETEJA VIÀRIA I NETEJA PASSEIG MARÍTIM I
PLATGES AL MUNICIPI DE MATARÓ, PER UN IMPORT DE 6.382,44€
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:

“Antecedents
Primer. Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de novembre de 2016
es va adjudicar el contracte de control de la qualitat de la prestació dels serveis de
recollida de residus, neteja viària i neteja passeig marítim i platges, a favor de
l’empresa TECNICAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓ AMBIENTAL SL,
per una durada de inicial del contracte de 2 anys.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria
de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a
conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les
Comunitats Autònomes o l’ Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en
suspens l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin
acreditats. Els danys i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat
seran únicament els següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
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-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents
de l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació
podrà concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import
estimat de la indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà
realitzar en un sol pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment,
l’import avançat es descomptarà de la liquidació del contracte.
El contractista no ha sol·licitat cap abonament a compte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre
de forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè. En data 14 de març de 2020 es va acordar, conjuntament entre l’Ajuntament
i l’empresa concessionària, la suspensió dels serveis amb motiu de la COVID-19.
Setè. Per decret d’alcaldia 2744/2020, de 30 d’abril, es van dictar mesures de
continuïtat i desescalat en la resposta a la crisis sanitària i socioeconòmica
provocada pel COVID-19, entre les quals es preveia el progressiu restabliment del
funcionament normal dels serveis municipals.
Vuitè. En data 17 de maig de 2020 es va signar el Decret d’Aixecament de la
suspensió dels contractes de serveis amb motius de la Covid-19.
Novè. En data 21 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026604, l’acreditació de danys i perjudicis
indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte.
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Desè. En data 16 de febrer de 2021 el responsable de la unitat de residus i
neteja viària emet inform e en el que, revisada la documentació aportada per
l’em presa TECNICAS DE CONTROL, PREVENCION Y GESTIÓN AMBIENTAL
SL, es considera que acredita correctam ent les despeses que ascendeixen a
6.382,44 €
Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament
i la resta del sector públic municipal.
Decret d’alcaldia 2744/2020, de 30 d’abril, de mesures de continuïtat i desescalat
en la resposta a la crisis sanitària i socioeconòmica provocada pel COVID-19
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat,
en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern
Local el següent acord RESOLC
Primer. Aprovar la indemnització corresponent a l’empresa TECNICAS DE
CONTROL, PREVENCIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL SL per un im port de
6.382,44€ d’acord amb la documentació presentada i l’informe del responsable
de la Unitat de residus i neteja viària, pel contracte de control de qualitat de la
prestació dels serveis de recollida de residus, neteja viària i neteja passeig
marítim i platges al municipi de Mataró.
Se gon. Abonar a l’em presa l’im port de 6.382,44€, en concepte d’indem nització
per la suspensió del contracte.
Tercer. Aprovar el docum ent com ptable AD del 2021 núm . 23036, per im port de
6.382,44€.
Quart. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

10

6.
APROVAR LA INDEMNITZACIÓ CORRESPONENT A L’EMPRESA
SOLIDANÇA, EMPRESA D’INSERCIÓ SL PEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LES
DEIXALLERIES DEL PLA D’EN BOET, CARRER GALÍCIA I MÒBIL DEL MUNICIPI
DE MATARÓ, PER UN IMPORT DE 800,14€.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Antecedents
Primer. Per decret d’alcaldia 2752/2018, de 23 de març es va adjudicar el
contracte de gestió de les deixalleries del Pla d’en Boet, carrer Galicia i mòbil del
municipi de Mataró, a favor de l’empresa SOLIDANÇA, EMPRESA D’INSERCIÓ
SL, per una durada de inicial del contracte de 2 anys.
Segon. En data 18 de març es va publicar el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19.
Tercer. L’article 34 de l’esmentat Real Decreto-ley, estableix mesures en matèria
de contractació pública per pal·liar les conseqüències del COVID-19. Preveu la
suspensió del contracte quan la seva execució no sigui possible com a
conseqüència del COVID-19 o de les mesures adoptades per l’Estat, les
Comunitats Autònomes o l’ Administració Local per combatre-ho.
Quart. El Real Decreto-ley 8/2020 estableix que quan el contacte quedi en
suspens l’entitat adjudicadora haurà d’abonar al contractista els danys i perjudicis
efectivament soferts durant el període de suspensió, sempre i quan quedin
acreditats. Els danys i perjudicis pels quals el contractista podrà ser indemnitzat
seran únicament els següents:
-Les despeses salarials que efectivament hagués abonat el contractista al personal
adscrit amb data 14 de març de 2020 a l'execució ordinària del contracte, durant el
període de suspensió.
-Les despeses per manteniment de la garantia definitiva, relatius al període de
suspensió del contracte.
-Les despeses de lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i
equips relatius al període de suspensió del contracte, sempre que el contractista
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per altres finalitats diferents
de l'execució del contracte suspès.
-Les despeses corresponents a les pòlisses d'assegurança previstes al plec i
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vinculades a l'objecte de el contracte que hagin estat subscrites pel contractista i
estiguin vigents en el moment de la suspensió del contracte.
En els contractes de serveis i subministrament de prestació successiva que hagin
quedat suspesos conforme al previst en aquest apartat, l’òrgan de contractació
podrà concedir a instància del contractista un abonament a compte de l’import
estimat de la indemnització que correspongui. L’abonament a compte es podrà
realitzar en un sol pagament o mitjançant pagament periòdics. Posteriorment,
l’import avançat es descomptarà de la liquidació del contracte.
El contractista no ha sol·licitat cap abonament a compte.
No resultarà d’aplicació a les suspensions l’ article 208.2.a de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic.
Cinquè. Per Decret d’Alcaldia núm. 2150/2020, de 20 de març, es van suspendre
de forma total o parcial aquells contractes de serveis i subministraments de tracte
successiu de l’Ajuntament i la resta del sector públic municipal que degut a les
circumstàncies actuals no es puguin prestar, i fins que aquesta prestació es pugui
reprendre.
Sisè. En data 14 de març de 2020 es va acordar, conjuntament entre l’Ajuntament
i l’empresa concessionària, la suspensió dels serveis amb motiu de la COVID-19.
Setè. Per decret d’alcaldia 2744/2020, de 30 d’abril, es van dictar mesures de
continuïtat i desescalat en la resposta a la crisis sanitària i socioeconòmica
provocada pel COVID-19, entre les quals es preveia el progressiu restabliment del
funcionament normal dels serveis municipals.
Vuitè. En data 17 de maig de 2020 es va signar el Decret d’Aixecament de la
suspensió dels contractes de serveis amb motius de la Covid-19.
Novè. En data 21 de juliol de 2020, l’empresa presenta per registre amb número
d’entrada 08121300082020026556, l’acreditació de danys i perjudicis
indemnitzables soferts durant el termini de suspensió del contracte.
Desè. En data 16 de febrer de 2021 el responsable de la unitat de residus i
neteja viària emet inform e en el que, revisada la documentació aportada per
l’em presa SOLIDANÇA, EMPRESA D’INSERCIÓ SL, es considera que
acredita correctament les despeses que ascendeixen a 800,14€
Fonaments de dret
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
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Decret d’ Alcaldia 2150/2020, de 20 de març, de suspensió de forma total o parcial
aquells contractes de serveis i subministraments de tracte successiu de l’Ajuntament
i la resta del sector públic municipal.
Decret d’alcaldia 2744/2020, de 30 d’abril, de mesures de continuïtat i desescalat
en la resposta a la crisis sanitària i socioeconòmica provocada pel COVID-19
Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat,
en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern
Local el següent acord:
RESOLC
Primer. Aprovar la indem nització corresponent a l’empresa SOLIDANÇA,
EMPRESA D’INSERCIÓ SL per un import de 800,14€ d’acord amb la
docum entació presentada i l’inform e del responsable de la Unitat de residus i
neteja viària, pel contracte de gestió de les deixalleries del Pla d’en Boet, carrer
Galícia i mòbil del municipi de Mataró.
Se gon. Abonar a l’em presa l’im port de 800,14€, en concepte d’indem nització
per la suspensió del contracte.
Tercer. Aprovar el docum ent com ptable AD del 2021 núm . 22992, per im port de
800,14€.
Quart. Notificar la present resolució a l’empresa interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

7.
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA DE MATARÓ PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 1.465.038 EUROS, IVA EXEMPT,
PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL
DEL CONTRACTE
(EXP.
2021/000012770).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
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“Relació de fets
1. Mitjançant informe de la cap del servei sol•licita la contractació del servei de
gestió de l´Escola Municipal de Mataró per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 1.465.038 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos
de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les
modificacions previstes en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del
contracte és de 3.223.083,60 euros.
2. Consta a l’expedient:
•
Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics
administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació
del sector públic.
Fonaments de dret
1. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon
Govern i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de gestió de l´escola municipal
de música de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 1.465.038 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos de durada inicial
del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les
modificacions previstes en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del
contracte és de 3.223.083,60 euros.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’
enviament de l’ anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART .Autoritzar la despesa de fins 1.465.038 €, iva exempt , amb el següent
detall:
Relació A núm. 1319 per import de 259.090 €
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Relació AFUT núm. 1320 per import de 732.519 €
Relació AFUT núm. 1321 per import de 473.429 €
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 a 2023, a
fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

8.
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA DELS
SISTEMES DE REGULACIÓ DEL TRÀNSIT I DE LA XARXA DE
COMUNICACIONS PER FIBRA ÒPTICA PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM
PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 1.142.224,82 EUROS, IVA
NO INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE (EXP.
2021/000018414)
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
1. Mitjançant informe de la cap del servei de mobilitat sol•licita la contractació del
servei de manteniment i millora dels sistemes de regulació del trànsit i de la xarxa de
comunicacions per fibra òptica, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 1.142.224,82 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada
inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les
modificacions previstes en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del
contracte és de 2.512.894,60 euros.
2. Consta a l’expedient:
•
Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics
administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació
del sector públic.
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Fonaments de dret
1. Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon
Govern i Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment i millora dels
sistemes de regulació del trànsit i de la xarxa de comunicacions per fibra òptica, per
un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.142.224,82
euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les
modificacions previstes en el plec i la possibilitat de pròrroga , el valor estimat del
contracte és de 2.512.894,60 euros.
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de l’
enviament de l’ anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART .Autoritzar la despesa de fins 1.382.092,04 €, iva inclòs, amb el següent
detall:
A núm. 43912 per import de 345.523,01 €
AFUT núm. 43924 per import de 1.036.569,03 €
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 a 2023, a
fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

I

CREACIÓ

D’OCUPACIÓ

I

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
-Servei d’Urbanisme i Patrimoni9.
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 23.03.2021, QUE DESESTIMA EL RECURS
ORDINARI NÚM. 248/2014, INTERPOSAT CONTRA LA MODIFICACIÓ SEGONA
DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ MUNICIPAL 1996 ÀMBIT DISCONTINU
RIERA DE CIRERA–ROCAFONDA (GTM 2020/5900- MPG-48 ANNEX II).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la
Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, ha dictat Sentència núm. 1.328, de 23 de març de 2021, en que desestima el
recurs ordinari núm. 248/2014, interposat per Forners de Mataró, SA, contra l’acord
d’aprovació definitiva de la Modificació segona del Pla general d’ordenació municipal
1996, àmbit discontinu Riera de Cirera–Rocafonda, del conseller de Territori i
Sostenibilitat de 16 d’octubre de 2014.
La Sentència favorable als interessos municipals desestima el recurs perquè les
disconformitats plantejades per la societat recurrent no demostren incoherència ni ser
contraries als interessos públics, o bé la pretensió d’indemnització de la construcció
enderrocada cal resoldre-la en el projecte de reparcel·lació.
Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei 29/1998 Reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, proposo a la Junta de Govern Local, si s’escau, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1.328, de 23 de març de
2021 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció Tercera, que desestima el recurs ordinari núm. 248/2014, interposat per Forners
de Mataró, SA, contra l’acord d’aprovació definitiva de la Modificació segona del Pla
general d’ordenació municipal 1996, àmbit discontinu Riera de Cirera–Rocafonda, del
conseller de Territori i Sostenibilitat de 16 d’octubre de 2014.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal als efectes escaients”

Es donen per assabentats.
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10.
DONAR COMPTE DE LA PROVISIÓ DEL TRIBUNAL SUPREM DE
08.04.2021, QUE INADMET A TRÀMIT EL RECURS DE CASSACIÓ INTERPOSAT
CONTRA LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE
CAT ALUNYA, QUE DESESTIMA EL RECURS ORDINARI NÚM. 11/2015,
INTERPOSAT CONTRA EL PLA DE MILLORA URBANA DEL SECTOR RIERA DE
CIRERA–ROCAFONDA. (GTM 2020/5454 – PMU-04)
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la
Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent:
“El Tribunal Suprem ha dictat Interlocutòria de 8 d’abril de 2021, en que inadmet a tràmit
el recurs de cassació núm. 8028/2020, interposat per Forners de Mataró, SA, contra la
Sentència núm. 3233/2020 de 23 de juliol, del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, desestimatòria del recurs ordinari núm.
11/2015, contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla de millora urbana Riera de CireraRocafonda, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona de 8 d’octubre de 2015,
i condemna en costes a la recurrent amb els límits quantitatiu màxims de 250€ per
cadascuna de les parts recorregudes i personades, i de 750 € per les que a més s’han
oposat a l’admissió, més IVA si s’escau.
L’Ajuntament es va oposar a l’admissió del recurs en escrit presentat el 22 de gener de
2021.
La Sentència favorable als interessos municipals inadmet a tràmit el recurs de cassació
per manca de fonamentació suficient i singularitzada al cas en l’escrit de preparació del
recurs, i manca d’interès cassacional objectiu.
Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei 29/1998, Reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, proposo a la Junta de Govern Local, si s’escau, l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentats de la Interlocutòria del Tribunal Suprem de 8 d’abril
de 2021, que inadmet a tràmit el recurs de cassació núm. 8028/2020, interposat per
Forners de Mataró, SA, contra la Sentència núm. 3233/2020 de 23 de juliol, del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, desestimatòria del
recurs ordinari núm. 11/2015, contra l’acord d’aprovació definitiva del Pla de millora
urbana Riera de Cirera-Rocafonda, de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona
de 8 d’octubre de 2015.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als efectes
escaients”.
Es donen per assabentats
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11.
DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE CAT ALUNYA DE 23.03.2021, QUE ESTIMA EL RECURS
D’APEL·LACIÓ NÚM. 35/2016, CONTRA LA SENTÈNCIA QUE ESTIMAVA EN
PART EL RECURS INTERPOSAT CONTRA L’ACORD DE SUSPENSIÓ DE LA
TRAMITACIÓ D’INSTRUMENTS DE GESTIÓ URBANÍSTICA AL SECTOR EL
SORRALL.(GTM 2020/5436- MPG-74).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la
Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent:
“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, ha dictat Sentència núm. 1.347, de 23 de març de 2021, que estima el recurs
d'apel·lació núm. 35/2016, interposat per Cooperativa Agrícola Litoral SCCL, contra la
Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, que va estimar en
part el recurs interposat contra l’acord del Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 2012, en
el sentit d’anul·lar l’acord únicament en quant a la inadmissibilitat de la petició de
desocupació de la finca de l’actora i confirmar la legalitat de la suspensió de la tramitació
de qualsevol projecte de gestió urbanística en l’àmbit del Pla parcial El Sorrall.
La Sentència del TSJC revoca la impugnada i la declara nul·la per falta de competència
del Jutjat en l’acord recorregut, que ha d’inhibir-se del coneixement del recurs a favor de
la Sala i remetre allò actuat pel seu repartiment a la Secció competent per seu
coneixement i resolució.
Si bé l’acord impugnat és un acte que no aprova un instrument de planejament
urbanístic, la Sentència és remet a una altra sentència de la mateixa Sala núm. 19/2009,
de 13 de gener, en recurs d’apel·lació núm. 157/2008, que declara les suspensions
potestatives i preceptives d’instruments i llicències com matèria de planejament
urbanístic i de competència de la Sala Contenciosa Administrativa.
Els antecedents de la Sentència són els següents:
1.- La Cooperativa agrícola va interposar el seu dia el recurs contenciós administratiu
núm. 537/12 contra l'acord de Ple de l'Ajuntament, de 4 de octubre de 2012, pel qual
es va desestimar el recurs de reposició interposat contra l'Acord Plenari, de 7 de juny
de 2012, que acordava la suspensió de la tramitació de qualsevol projecte de gestió
urbanístic en l'àmbit del Pla Parcial "El Sorrall", així com va declarar inadmissible la
petició de desocupació de la finca de l'actora i la fixació d'una indemnització de danys
i perjudicis, formulada en el mateix recurs de reposició.
2.- El 30 de novembre de 2015, el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de
Barcelona va dictar Sentència amb el següent fallo:
"Que debo ESTIMAR Y ESTIMO PARCIALMENTE el Recurso
Contencioso Administrativo interpuesto por COOPERATIVA AGRÍCOLA
LITORAL, SCCL contra el Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, de 4 de octubre
de 2012, por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra el
Acuerdo Plenario, de 7 de junio de 2012, que acordaba la suspensión de la
tramitación de cualquier proyecto de gestión urbanístico en el ámbito del Plan

19

Parcial “El Sorrall”, así como declara inadmisible la petición de desocupación de
la finca de la actora y la fijación de una indemnización de daños y perjuicios por
dicha ocupación formulada en el mismo recurso de reposición, y contra el
Acuerdo Plenario de 6 de junio de 2013 por el que se prorrogó por un año más la
citada suspensión, y ANULO el Acuerdo de 4 de octubre de 2012 únicamente en
cuanto a la inadmisibilidad de la petición de desocupación de la finca de la actora
y la fijación de una indemnización de daños y perjuicios por dicha ocupación
formulada en el mismo recurso de reposición, DESESTIMANDO el recurso en
todo lo demás, y sin que proceda la imposición del pago de costas procesales".
3.- En compliment d’aquesta Sentència del Jutjat, en relació a la petició de
desocupació de la finca i indemnització, es va resoldre i denegar el 4 d’abril de 2016
en decret de la regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i
Habitatge, que va ser recorregut en recurs núm. 208/2016 del Jutjat Contenció
Administratiu núm. 11 de Barcelona, i desestimat en Sentència de 12 de juliol de
2019, si bé ha estat recorreguda en apel·lació núm. 297/2019 del TSJC.
4.- Contra dita Sentència la Cooperativa Agrícola Litoral SCCP va interposar el recurs
d’apel·lació núm. 35/2016, que ara ha estat resolt per la Sentència del TSJC que es
dóna compte.
Per tant, ara el Jutjat ha de trametre totes les actuacions a la Sala perquè la Secció
que correspongui per repartiment conegui i resolgui sobre el fons de l’assumpte.
La desestimació del recurs és per una qüestió formal de competència per a resoldre
els actes preparatoris per a la formulació i la tramitació de les figures de planejament
urbanístic, que no presenta interès cassacional objectiu per recórrer davant el
Tribunal Suprem, d’acord amb l’article 88 de la Llei de la jurisdicció.
Vist l’informe jurídic; els articles 8.1, 10.1 i 88 de la Llei 29/1998 Reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, proposo a la Junta de Govern Local, si s’escau,
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1.347, de 23 de març de
2021, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa,
Secció Tercera, que estima el recurs d'apel·lació núm. 35/2016, interposat per
Cooperativa Agrícola Litoral SCCL, i anul·la la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu núm. 2 de Barcelona, per falta de competència en l’acord de suspensió de
la tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística en l’àmbit del Pla parcial El
Sorrall, que ha d’inhibir-se a favor de la Sala del TSJC.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona als
efectes escaients”.
Es donen per assabentats
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CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
-Servei d’Assessorament i Gestió12.
DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA
NÚM. 99/2021, DE 4 DE MARÇ DE 2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 2 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 310/2020-A, CONTRA LA RESOLUCIÓ DICTADA EL 9 DE
JULIOL DE 2020 PER LA REGIDORA DELEGADA DE SEGURETAT PÚBLICA,
QUE RESOL DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAR CONTRA
LA SANCIÓ, PER IMPORT DE 600 EUROS, EN RELACIÓ A L´EXPEDIENT
ADMINISTRATIU 1900000765, PER NO HAVER DONAT COMPLIMENT A
L´OBLIGACIÓ D´IDENTIFICACIÓ DEL CONDUCTOR .
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“Per Decret 4698/2020, de 9 de juliol, de la Regidora Delegada de Seguretat Pública,
es va desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. J.M.A. en qualitat de
representant legal de la societat MERCAR AUTOMOCIÓN, SL, contra la resolució
d’acord de sanció per infracció de circulació dictada a l’expedient 1900000765,
consistent en no identificar el conductor en el moment de la infracció havent estat
requerit – obligació establerta a l’art. 11 del RDL 6/2015, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles i Seguretat Vial -.
La mercantil MERCAR AUTOMOCIÓN, SL va interposar un recurs contenciós
administratiu contra la desestimació del seu recurs de reposició davant els Jutjats
Contenciosos Administratius de Barcelona; i el recurs contenciós es tramità pel
procediment abreujat 310/2020-A pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona.
En data 4 de març de 2021, practicades les actuacions processals procedents, es
dictà Sentència núm. 99/2021 que resol: “Que debo desestimar y DESESTIMO
ÍNTEGRAMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Letrada
Sra. H., actuando en nombre y representación de la mercantil Mercar Automoción,
SL, frente a la Resolución dictada en el expediente 1900000768 por la Regidora
Delegada de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Mataró por Decreto 4698 de
fecha 09/07/2020, por la que se impone a la mercantil una sanción de multa de 600€
la cual se confirma por estimarla ajustada a Derecho.
Se condena a la recurrente al pago de las costas devengadas en este procedimiento,
fijándose la cantidad máxima, por todos los conceptos, de 100 euros”.
La sentència és favorable als interessos municipals.
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per resolució d’Alcaldia núm. 4975/2019 de 19 de juny, proposo els
següents ACORDS:
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Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 99/2021, de 4
de març de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 310/2020-A contra la resolució dictada el 9
de juliol de 2020 per la Regidora Delegada de Seguretat Pública, que resol
desestimar el recurs de reposició interposat contra la sanció, per import de 600 euros,
en relació a l’expedient administratiu 1900000765, per no haver donat compliment a
l’obligació d’identificació de conductor.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució”.

Es donen per assabentats

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.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica13.
DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI
ONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER A.Q.R.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
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“Supòsit de fet
1. La senyora A.Q.R. és personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, amb la
categoria de tècnica de suport especialitzat en mèrits d´un contracte fora de
plantilla per obra o servei determinat, de data 1 de desembre de 2020, fins el 31
d´agost de 2022. L´objecte del contracte és la coordinació del programa Gavius
i es troba adscrita al servei d´Estratègia i Governança.
2. La Sra. Q. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (registre
d’entrada 08121300082020048142) en què demana compatibilitzar les funcions
que exerceix en aquesta Corporació amb dues activitats privades secundàries:
a) Per una banda, com a col·laboradora puntual, per compte propi, l´entitat
privada IASIST, S.A., pertanyent al grup IQVIA, amb domicili social a
Barcelona, fent tasques d´analista d´estudis de mercat clínics. La durada
d´aquesta col·laboració es preveu de tres setmanes, amb un total de 40
hores, a realitzar fora de l´horari laboral que té en aquesta corporació.
L´entitat IASIST, S.A., és una entitat de serveis professionals que ofereix a
proveïdors de serveis sanitaris, finançadors i a indústria sanitària la
informació de contingut clínic i econòmic necessari per a la millora de la
qualitat i la eficiència de les seves organitzacions i dels serveis prestats als
seus clients.
b) Per altra, com a professora al màster d´AEAE Business School, dins del
programa de Big Data and Analytics, fent l´assignatura de Big Data
Technology and architecture. La jornada laboral és d´un màxim de 8 hores,
un cop l´any.
L´EAE Business School és una escola privada d´administració d´empreses i
de negocis internacional, pertanyent al grup Planeta, que ofereix Executive
MBA, màsters i postgraus i formació superior online de gestió d´empreses.
Fonaments de dret
1.

2.

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de
la Generalitat (dictada per 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.
L’art. 1.3 de la Llei 53/1984 disposa: “En cualquier caso, el desempeño de un
puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta
ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad,
público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento
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-

3.

4.

5.

6.

7.

de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia.”
Així mateix, l’article 2 de la mateixa norma 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. I en igual sentit ho recull la Llei
21/1987, que a la seva exposició de motius reflecteix, entre d’altres principis
inspiradors d’aquesta:
El de la dedicació del personal al servei de les administracions públiques a un
sol lloc de treball;
El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no desenvolupin
activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment estricte dels deures
inherents al càrrec que ocupen o que puguin comprometre la independència,
la imparcialitat o l’objectivitat en les tasques que tenen encomanades per raó
del servei.
L’art. 14 de la Llei 53/1984 estableix que l’exercici d’activitats professionals,
laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de
treball i l’horari de l’interessat.
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990 disposa que l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia. I l’article 343 del Decret abans referit senyala
que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball
ni l’horari de l’interessat.
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de
compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en
el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990 de modificació
de les condicions del lloc de treball.
Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per
sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi
el departament, organisme o entitat on estigués destinat.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
L’article 12 de la Llei 53/1984 prohibeix al personal comprès en l’àmbit
d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament
del lloc públic.
L’article 15 de la Llei 53/1984 també estableix que el personal a que es
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8.

9.

10.

11.

12.

refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990.
L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de
caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control
de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional
es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui
adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la
coincidència d’horari o la presència física del personal amb el que tingui
atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi
intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc
públic.
L’article 329.2 del Decret 214/1990 estableix que en cap cas la suma de
jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la
jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les
condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró estableix
que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals
(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la
jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts
setmanal (36,40 hores/setmana).
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és
de 55 hores/setmana.
La Sra. Q. té una jornada completa, per tant, cal informar-la que aquestes
segones activitats no podran superar les 18 hores i 20 minuts setmanals, per
tal de respectar els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la
privada.
L’article 343 del Decret abans referit preveu que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat,
així com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.
L’incompliment del que disposa la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la
incompatibilitat en que s’hagi incorregut.
En aquest sentit, l’art. 240. o) del Decret 214/1990 tipifica com a falta
disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre
incompatibilitats.
L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple
de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
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compatibilitat o incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió
ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de
Govern Local la competència sobre declaracions de compatibilitat per
l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora A.Q.R. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i les dues activitats privades secundàries
per compte propi com a analista d´estudis de mercat clínics i professora de Big Data,
en els termes i amb els requisits referits en la present resolució.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari
de la interessada;
El reconeixement de compatibilitat 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 la interessada haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.
L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt
greu.
Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (9).

14.
DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI
CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER A.O.B.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Supòsit de fet
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I.

Per Decret 6275/2020, de 2 d’octubre, la senyora A.O.B. fou contractada per
l’Ajuntament de Mataró, com a educadora de primer cicle d’educació infantil, a
temps parcial del 33,33% de la jornada habitual establerta, per substituir la
senyora J.M.O.L., des de l’1 de setembre de 2020 i fins la reincorporació de la
Sra. O.(màxim fins el 19/11/2022).
La jornada es distribueix en un dues hores i 10 minuts diaris, de 15.20h a
17.30h, segons informació facilitada per la cap de secció d’Educació infantil.

II.

La Sra. O. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (registre
d’entrada 08121300082021009117) en què demana compatibilitzar les
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb dues activitat privades
secundàries per compte aliena a l’entitat Fundesplai com a vetlladora i com a
suport de menjador a dues escoles de Mataró. Les jornades són a temps
parcial, realitzant 9 i 10 hores setmanals, respectivament.

III.

Cal indicar que la Sra. O. ja té reconeguda una compatibilitat de segona
activitat privada, com a vetlladora, amb aquesta mateixa entitat Fundesplai,
amb una jornada de treball de 9 hores setmanals, en mèrits d´acord de la
Junta de Govern Local de data 26 d´octubre de 2020.

IV.

L’entitat Fundesplai és una organització sense afany de lucre que va néixer
amb la finalitat de treballar a favor dels infants, els joves, les famílies i el
Tercer Sector des dels àmbits educatiu, social i mediambiental.

Fonaments de dret
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques s’estableix 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.
2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo,
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia.”.
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les
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corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa
jurídica de la relació de treball.
3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la
jornada de treball i l’horari dels interessats.
En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i
que l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de
la jornada i horari del treball de caràcter públic.
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic
o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions
del lloc de treball.
4.

L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la
suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en
un 50%.
El conveni col·lectiu que regula el personal docent d’aquesta Corporació
estableix, amb caràcter general per aquest personal, que la jornada ordinària de
treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 hores), a excepció del
personal de les escoles bressol que s’estableix en 38,5 hores setmanals durant
els períodes d’atenció als infants.
La jornada ordinària del personal de les escoles bressol corresponent a 38,5
hores/setmana, incrementada en un 50% (19’25 hores), resulta un total de 57,75
hores.
Per altra banda, hem de tenir en compte que la interessada no realitza en aquest
Ajuntament la totalitat de la jornada ordinària sinó que el seu contracte laboral
amb la corporació municipal és a temps parcial corresponent al 33,33% de la
jornada (en total, resulta un còmput de 10h 50min/setmana, segons la totalitat de
l’horari que detalla la cap de secció d’Educació Infantil).
S’entén, per tant, que el còmput que marca la normativa s’hauria de realitzar
sobre la jornada real que la interessada realitza en l’activitat pública principal.
Partint d’aquesta dada, si a la jornada de 10h 50min/setmana de l’activitat pública
principal se li afegeix la jornada que la interessada va sol·licitar amb la primera
compatibilitat – de 9 hores-, més les jornades de treball que sol·licita ara
compatibilitzar en l’activitat privada, de 19 hores/setmana, obtenim un resultat
total de 38 hores 50 minuts. En conseqüència, respecte els requisits de
conciliació d’horaris entre l’activitat pública i les privades fixats per la normativa, la
sol·licitud de la Sra. O. s’adequaria a la normativa.
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5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter profes sional,
siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament,
organisme o entitat on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a
sí els directament interessats.
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les
de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del
lloc públic.
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva
condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o
professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les
de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de
l'entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es
relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit
el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat
local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
9. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de ju liol, 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.
10. Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa
esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim
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disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut.
11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple de
la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o
incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada en data
3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de Govern Local la competència sobre
declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del
personal de la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora A.O.B. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i les dues activitats privades secundàries
per compte d´altri com a vetlladora i de suport de menjador a escoles de Mataró, en
els termes i amb els requisits referits en la present resolució.
Segon.- Informar a la persona interessada que:
-

-

El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari
de la interessada;
El reconeixement de compatibilitat 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 la interessada haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.
L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter m olt
greu.

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (9).

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
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-Servei d’Assessorament i Gestió15.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.H.C. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIONS GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP. 209-20 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENT DE FET
PRIMER.-.Per Decret número 7507/2020, de 16 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a M.H.C., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C20/22199, aixecada en data 5 d’agost de 2020 a les 08:15 hores
pels Agents de la Policia Local número 3408 i 4108, referent al carrer de Sant Josep
cantonada amb carrer d’en Moles de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 05/08/2020 a les 08:15, la persona denunciada passejava un gos de raça
potencialment perillosa, un dog de Bordeus, de nom Luther, sense morrió al carrer
Sant Josep, en una zona cèntrica de la ciutat. La persona denunciada va manifestar
als agents que, arrel de la situació sanitària, li costava obtenir la documentació del
gos.
El Servei de Salut informa, en data 27/09/20, que consta un gos censat (ref. 8552) de
raça dog de bordeus de nom Luther i codi microxip 900182001964324, a nom de
M.H.C., i sol·licitud de llicència per la tinença i conducció d’aquest gos, presentada en
data 19/08/20, a nom de la mateixa persona.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.H.C., en
data 17 de novembre de 2020, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- En exercici de la facultat concedida, M.H.C., en data 9 de desembre de
2020, va presentar escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de l’expedient.
VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS:
El Sr. H. al·lega que té assegurança de responsabilitat civil vigent, que en l’apartat
d’antecedents consta una hora i un lloc que no coincideixen amb els dels fet, que el
gos no portava el morrió perquè li acabava de donar aigua i feia molta calor i que la
situació de la COVID li va impossibilitar tramitar la documentació de l’animal.
Finalment, demana el sobreseïment de les actuacions atenent a les al·legacions
formulades.
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El Sr. H. aporta la següent documentació: rebut de l’assegurança per a la tinença
d’animals potencialment perillosos, vigent des del 30/7/20.
Valorada la prova documental per part de la instructora, queda acreditada
l’assegurança obligatòria, vigent en la data dels fets que van donar lloc a la incoació
d’aquest expedient.
En relació a la no concordança de les dades de l’acta, la instructora va demanar
informe als agents que la van aixecar i aquests l’han emès en data 5 de gener de
2021, manifestant que, efectivament, el lloc especificat a l’acta no és correcte, ja que
les infraccions es van detectar al carrer Sant Josep, però que, per error involuntari,
van quedar gravades les dades de la butlleta de denúncia anterior, tractant-se d’un
error material de transcripció. Pel que fa a la resta d’al·legacions, els agents actuants
es ratifiquen íntegrament en el contingut de l’acta. Pel que fa a la documentació,
consta que el Sr. H. va presentar la sol·licitud de llicència per a la tinença de gossos
potencialment perillosos en data 19 d’agost de 2020, sent la data de l’aixecament de
l’acta el dia 5 d’agost de 2020.
QUART- Es notificà la proposta de resolució d’al·legacions el 09-03-2021 i es
comunicà el termini corresponent per a formular al·legacions a la proposta de
resolució, sense que hi hagi constancia a les dependències municipals que
l’interessat n’hagi presentat.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i 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. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet i que es tipifiquen en els
fonaments de dret.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
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Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• M.H.C.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infrac ció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a)El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a M.H.C. a , per la comissió d’una infracció molt greu
a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
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definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros M.H.C., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
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 la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a M.H.C. per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.-. Imposar una sanció de 300,52 euros a M.H.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.-Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (9).
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16
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.L.R. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP. 34-21 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1484/2021, de 23 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a M.L.R., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C20/34203, aixecada en data 12 de novembre de 2020 a les 19:25
hores pels Agents de la Policia Local número 4158 i 4258, referent a l’Avinguda
d’Amèrica de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 12/11/20, els agents van observar el Sr. L. que passejava un gos de raça
potencialment perillosa, creuament de stafforshire amb pastor alemany, sense morrió,
a l’avda. Amèrica amb Crta. de Mata.
El Servei de Salut informa en data 08/02/21 que no consta cap gos censat ni cap
llicència per la tinença de gos perillós a nom de M.L.R..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.L.R., en
data 11 de març de 2021, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i 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. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
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1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la
posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que
es desenvolupa la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• M.L.R.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
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a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a M.L.R., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a M.L.R., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a M.L.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a M.L.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es des prèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
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AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
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 la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a M.L.R., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a M.L.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a M.L.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,52 euros a M.L.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (9).
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17.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A I.M.R. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIONS GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP. 456-20 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1431/2021, de 23 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a I.M.R., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C20/33247, aixecada en data 3 de novembre de 2020 a les 20:00
hores pels Agents de la Policia Local número 4268 i 3618, referent a la Plaça de
Santa Anna de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 03/11/20 a les 20:00 hores, els agents van observar la Sra. M. passejant un
gos de raça potencialment perillosa, un american stafford, de nom Thysson, sense
morrió a la via pública, a la plaça de Santa Anna, on es produïa una concentració
d´unes 100 persones aproximadament.
La Sra. M. va manifestar als agents que: ¨Por qué mi perro tiene que llevar bozal si no
muerde. Ponerme las multas que queráis¨.
El Servei de Salut va informar en data 08/02/21 que consta un gos censat (ref. 8046)
de raça terrier Staffordshire americà, de nom Thysson i codi microxip
978101081888175 a nom de la Sra. I.M.R..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a I.M.R., en
data 3 de març de 2021, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i 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. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
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FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la
posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• I.M.R.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
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c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.406,06 euros a I.M.R., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a I.M.R., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a I.M.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
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 la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
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a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.406,06 euros a I.M.R., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a I.M.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a I.M.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (9).

18.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A YRH PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIÓ
GREU
EN
MATÈRIA DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP. 101-21 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1720/2021, de 1 de març, es va incoar expedient
administratiu sancionador a Y.R.H., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C20/38041, aixecada en data 23 de desembre de 2020 a les 09:10
hores pels Agents de la Policia Local número 4248 i 4178, referent a l’Avinguda
d’Amèrica, 15 de 08304 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 23-12-20, els agents van observar la Sra. R. que passejava un gos
potencialment perillós, un pit bull, sense morrió a la via pública, a l’avda. Amèrica.
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La Sra. R. no consta empadronada a Mataró i s’ha enviat ofici a l’ Ajuntament de
Barcelona, que queda incorporat a l’ expedient, als efectes escaients.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a Y. R. H., en
data 8 de març de 2021, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i 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. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• Y.R.H.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa

43

des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a Y.R.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
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 la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
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molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es
deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal
Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a Y.R.H., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (9).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dues de la tarda, el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

L’Alcalde,

La Secretària General acctal.,

David Bote Paz

M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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