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ACT A NÚM. 10 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 31 DE MAIG DE 2021
==================================================================
A la ciutat de Mataró, el trenta-u de maig de dos mil vint-i-u, a la una 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

Alcalde

Juan Carlos Jerez Antequera

1r. Tinent d’Alcalde

Sergio Morales Diaz

2n. Tinent d’Alcalde

Núria Moreno Romero

4t. Tinent d’Alcalde

Miquel Angel Vadell Torres

5è. Tinent d’Alcalde

M. Luisa Merchán Cienfuegos

6è. Tinent d’Alcalde

Anna Villarreal Pascual

8è. Tinent d’Alcalde

Excusen la seva assistència:
Laura Seijo Elvira

3r. Tinent d’Alcalde

Elizabet Ruíz Moreno

7è. 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. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 17/05/2021

2. DESPATX OFICIAL

CIM PRESIDÈNCIA, QUALIT AT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA M ATARÓ

-Presidència3. Aprovació del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador 20212023.

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

-Servei de secretaria general4. Donar compliment de la Sentència núm. 108/2021 de 30/04/2021 del Jutjat
Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat
núm. 232/2020-J interposat contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial per la Sra. N.M.J.

-Servei de Compres i Contractacions5. Adjudicar a SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA el servei de suport
informàtic per l’Ajuntament de Mataró, per un import de 465.561,75€ IVA no
inclòs i en les condicions proposades en la seva oferta
6. Adjudicar la contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina
municipal a favor de l’empresa Emergències Setmil, SL.
7. Adjudicar la contractació del servei de gestió dels serveis juvenils d´informació,
assessorament i intervenció socioeducativa a favor de l’empresa Iniciatives i
Programes SL.
8. Adjudicar la contractació del subministrament de bosses compostables i
estandaritzades per a la recollida selectiva de residus a fa vor de l’empresa ID
Waste SL.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

CREACIÓ

D’OCUPACIÓ

I

Direcció d’Urbanisme i Planificació
-Servei d’Urbanisme i Patrimoni9. Donar-se per assabentats de la Sentència de 05.05.2021 del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que desestima el recurs d’apel·lació 368/2020,
interposat per l’Ajuntament contra Sentencia JCA núm. 16 de Barcelona de
18.11.2019, relativa a l’incident d’execució per liquidació d’interessos (sector
Vallveric).

CIM INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Habitatge10. Conveni de SAREB i signatura dels primers usdefruits

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió11. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 152/2021, de 26
d´abril de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 365/2018-F, contra el Decret
5048/2018, de 4 de juny del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i
Bon Govern.

CIM DE QUALIT AT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

-Equipaments Municipals12. Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma i rehabilitació de l´edifici de la
plaça Espanya, amb un pressupost per coneixement de l´administració de
1.665.272,27 euros(21% IVA inclòs).

-Espais Públics13. Aprovació inicial del Projecte Modificat d´urbanització de la Rda. Bellavista de
Mataró, promogut per AMSA, amb un pressupost d´execució per contracte de
2.047,372,53 euros (IVA inclòs).

14. Acceptació dels nous preus de tractament de residus del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i aprovació de la despesa
prevista per a l´any 2021 i per import de 3.579.543,97 euros (21% d´IVA
inclòs).

PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica
15. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per C.L.M.
16. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per M.O.B.

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
-Servei d’Assessorament i Gestió17. Estimar parcialment les al·legacions presentades al decret d´inici per A.G.C i
imposar per la comissió d´unes infraccions en matèria de gossos perillosos les
següents sancions: 1.442,43 euros per portar el gos sense llicència i una
sanció de 180,31 euros per dur el gos sense morrió a la via pública.
18. Aprovar la imposició de sancions a G.M.C, per la comissió d’infraccions greu i
molt greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
19. Aprovar la imposició de sancions a HM.M.C, per la comissió d’infraccions greu i
molt greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
20. Aprovar la imposició de sancions a AM.M.R,per la comissió d’infraccions greu i
molt greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

21. Aprovar la imposició de sancions a Y.M. per la comissió d’infraccions greu i
molt greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
22. Aprovar la imposició de sancions a ME.C.C. per la comissió d’infraccions greu i
molt greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos

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 17/03/2021

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7)

2.

En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.

CIM PRESIDÈNCIA, QUALIT AT INSTITUCIONAL I ESTRATÈGIA M ATARÓ

-Presidència3.

APROVACIÓ DEL PLA D’ACTUACIÓ INTEGRAL DE ROCAFONDA-EL

PALAU-ESCORXADOR 2021-2023.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
1.- El Pla Estratègic Mataro 2022 fruit d’un treball col·laboratiu va identificar tres
reptes de ciutat:
1. Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat
2. Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial
3. Imatge, reconeixement i promoció de ciutat
2.- El segon repte és el que motiva la creació dels Plans Integrals que pretenen donar
resposta al conjunt de l’estratègia i també al Pla de Mandat en el sentit d’impulsar la
lògica transversal en els projectes d’intervenció territorial i de facilitar el
desenvolupament de les polítiques públiques al territori amb la participació del teixit
social.

3.- Les dades socioeconòmiques indiquen clarament que Rocafonda-El PalauEscorxador presenta una situació més desfavorida en relació al conjunt de la ciutat.
Per redreçar aquesta situació, ja entre 2008-2017 el Projecte de Llei de Barris de
Rocafonda-El Palau-Escorxador va permetre finançar 16 projectes: socials, de
rehabilitació, d’equipaments i de millora d’espais públics amb una inversió prevista
total de 13.820.000 € que finalment va poder ser executada en un 87% malgrat la crisi
econòmica que va afectar de ple el seu desenvolupament.
L’elaboració, desenvolupament i execució d’un programa d’actuació integral per
Rocafonda-El Palau-Escorxador, va ser impulsada per les prioritats del govern
municipal l’any 2018 entre les quals hi figurava la necessitat de què, un cop
finalitzades les accions de la Llei de Barris 2008-2017, es donés continuïtat a l’enfoc
d’intervenció integral en el territori. Això requeria dotar el Pla d’estructura política i
tècnica i dels mecanismes de coordinació i seguiment i també de la col·laboració de
l’Agència de Serveis i Suport a les Entitats amb la designació d’un tècnic de referència
que vinculés la continuïtat i la coordinació de la participació en tot el procés. Per això
per decret de l’alcalde 4612/2018 de 23 de maig es va crear el grup motor i la comissió
tècnica del Pla d‘Actuació Integral de Rocafonda El Palau Escorxador.
També es va constituir comissió tècnica de coordinació del Pla amb representats dels
serveis municipals responsables de les actuacions més rellevants que conté, per
seguir de forma regular la seva execució, desenvolupament i avaluació. El 21 de febrer
de 2019 es va reunir la primera comissió tècnica d’elaboració del Pla.
I el 18 de setembre de 2018 es va constituir la Taula de treball del consell territorial per
a treballar el pla de forma participada amb les entitats del territori.
En data 18 de febrer de 2020 es va acordar el contingut de la proposta de Pla Integral
de Rocafonda-El Palau Escorxador amb la Taula de Treball del Consell Territorial,
pendent de validació en el plenari del mateix consell. La crisi sanitària va afectar el
procés d’aprovació que ara s’ha reprès amb la presentació al plenari del Consell el
passat 28 d’abril d’enguany.
Per això aquest Pla d’Actuació Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador és el
resultat d’un procés de treball impulsat des de l’Àrea de Benestar de la Ciutadania,
però construït de forma participada amb la Taula de Treball del Consell Territorial de
Rocafonda-El Palau-Escorxador, els serveis municipals, i persones a títol individual
que han aportat la seva visió.
4.- Els objectius del Pla d’Actuació Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador 20212023, estan alineats als Objectius Estratègics Mataró 2022 dins el marc dels Objectius
de Desenvolupament Sostenible, i són els següents:

Repte 1 Mataró 2022: Lluita contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat
Eixos Estratègics de ciutat: Ocupació i capacitació. Nou Model Social
Eix 1: La formació i la capacitació de les persones
1.1. La formació
• la millora del nivell educatiu

• La formació ocupacional i la capacitació de les persones
• L’orientació i la inserció laboral

1.2. La promoció de les persones


La salut comunitària



El suport i el benestar social

Repte 2 Mataró 2022: Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial
Eixos Estratègics de ciutat: Vinculació amb el territori. Polítiques integrals per a la
convivència i la cohesió social
Eix 2: Millores urbanes i aposta per la cohesió social
2.1. Territori i transformació urbana
• Millores en l’espai públic
• Equipaments de territori
• Mobilitat

2.2. Qualitat de l’habitatge
• Rehabilitació d’edificis
• Supressió de barreres arquitectòniques
• Polítiques d’habitatge: el Pla Local d’Habitatge

2.3. Convivència i Igualtat d’oportunitats
• Igualtat de drets i promoció dels valors de ciutadania
• Foment de les relacions personals i intergeneracionals
• La convivència a les comunitats de veïns i veïnes
• Desenvolupament comunitari i activitat associativa
• Lleure i cultura

Repte 3 Mataró 2022: Imatge, reconeixement i promoció de ciutat
Eix Estratègic de ciutat: Especialització i innovació

Eix 3: La promoció dels barris i els serveis
3.1. La dinamització comercial
• Revitalització del comerç i de serveis als barris

3.2. Identitat i imatge del territori
• Promoció dels barris
• Sensibilització i comunicació

Fonaments de Dret
Únic: L’article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com la
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic.
Contindran la informació necessària en relació a les accions previstes, c alendaris,
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.
Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els regidors i regidores
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de
l’acompliment de les línies d’actuació dels Plans d’Actuació.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla d’Actuació Integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador 20212023, d’acord amb el text literal adjunt.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

-Servei de secretaria general4. DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 108/2021 DE 30/04/2021 DEL
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 10 DE BARCELONA, DICTADA EN EL
PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 232/2020-J INTERPOSAT CONTRA LA
DESESTIMACIÓ DE LA RECLAM ACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
PER LA SRA. N.M.J
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“En data 4-5-2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, ha
notificat la Sentència número 108/2021, de 30 d’abril de 2021, dictada en el
Procediment abreujat núm. 232/2020 –J, en el recurs interposat per la Sra. N.M.J.,
contra el decret 4359, de 29 de juny de 2020, del regidor delegat d’Administració, Bon
Govern i Mobilitat, que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
per caiguda a la via pública el dia 1-10-2019, mentre caminava pel pas de vianants
del C/ Tetuan, amb la cruïlla C/ Biada, a causa d’una tapa de serveis no enrasada
amb la calçada.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 29.667,98€.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu estima la demanda, declarant el
Decret 4359/2020 no ajustat a dret i anul.lant-lo, i declarant igualment la responsabilitat
de l’Ajuntament pels fets recollits en els fonaments de dret 8è, 9è i 10è de la sentencia,
condemnant-lo a indemnitzar a l’actora en concepte de la reparació dels danys i
lesions patides, més els interessos corresponents, a comptar des de la data de la
reclamació en via administrativa fins al pagament, absolent a Telefónica de España,
S.A, de la responsabilitat deduïda en contra seu, no imposant costes.
Entre altres, els arguments emprats són els següents:
“(...) Aplicando las anteriores premisas al caso concreto nos encontramos con que,
efectivamente, debe entenderse que dicho nexo causal existe, pues fue la
irregularidad y deficiencia que ofrecía el pavimento del paso de peatones junto con la
gravilla y arena que provocó que resbalara la recurrente, lo que motivó la caída de la
demandante y las lesiones que la misma llegó a sufrir, aunque se debe proceder a
analizar si ello fue un factor exclusivo, además de determinante de la producción del
hecho dañoso.(…)
(…) De la prueba practicada, en los términos resultantes ut supra expuestos, se extrae
que por parte del Ayuntamiento no se adoptaran las medidas necesarias en orden a
neutralizar el riesgo que suponía dicha irregularidad en el paso de peatones
consistente en un desnivel generado por una tapa de registro situada a un nivel inferior
al firme de la calzada, que hubieran podido consistir aquellas medidas en instalar
señales o señalización con pintura o la instalación de vallas tal y como se procedió
posteriormente cuando se niveló la tapa de registro que advirtieran la existencia de

dicha deficiencia, las cuales no fueron adoptadas ni tan siquiera tan pronto la
Administración demandada tuvo conocimiento de su existencia, lo que lleva a concluir
que, atendida la falta de señalización de la misma y la dejación de toda precaución
acontecida, junto con el asfaltado de la calle cubriendo la tapa de registro, sin previa
comunicación a Telefónica, emitiéndose certificación final de obras y la recepción de
las obras por el Ayuntamiento, no hay duda de la causalidad del hecho lesivo con el
funcionamiento anormal del servicio público.(…)
(…) En consecuencia, queda acreditada tanto la realidad de la caída como la
deficiencia que presentaba el pavimento del paso de peatones y la relación de
causalidad entre los daños causados y el funcionamiento anormal del servicio público,
pues no cabe la menor duda de que corresponde al Ayuntamiento, titular de la vía
pública, la obligación de mantenerla en buen estado de conservación y expedita de
cualquier obstáculo que suponga un riesgo para los viandantes, que si bien no tiene
que ser óptimo si tiene que proceder a evitar riesgos objetivos innecesarios a los
viandantes, si bien, ello no es óbvice para imputar a la hoy demandante la falta de la
diligencia mínima que debería haber adoptado, siendo dicha deficiencia
suficientemente visible, concluyendo que fue también causa de la caída la desatención
y descuido de la demandante cuando caminaba por aquel lugar. No se puede obviar la
debida atención exigible a los peatones.(…)
(…) según las fotografías obrantes en el expediente, además de que el resto del firme
del paso de
peatones ofrecía un correcto estado en tanto que meses antes a los hechos lesivos se
habían ejecutado las obras de mejora de la vía pública, permiten apreciar que nada
existe en la vía pública que impidiera a la lesionada advertir dicha irregularidad del
firme, totalmente visible y apreciable, también por sus dimensiones, ni la ausencia de
luminosidad, ni mala visibilidad en el lugar cuando se produjeron los hechos,
habiéndose desprendido de la prueba articulada que era un lugar conocido por la
demandante lo que llevó a la actora quizás a confiarse de que el firme estaba en buen
estado sin prestar la debida atención exigible a cualquier viandante en su deambular
(…)
(…) Ello debe llevar a concluir forzosamente que la actora sí estaba obligada a adoptar
las debidas precauciones, debiéndose concluir que, en efecto, se da la concurrencia
de culpas que de manera reiterada ha venido reconociéndose por la Jurisprudencia
mayor (SSTS de 13 de Septiembre y 22 de Febrero de 2002, 12 de Noviembre y 27 de
Marzo de 1998 entre otras) y menor (como la STSJCAT de 26 de abril de 2007 EDJ
2007/136871). Del hecho de que se constate que se trataba de un agujero
perfectamente visible de adoptar una m ínima diligencia en el deambular de cualquier
viandante, debe llevar a afirmar que la conducta de la actora debe valorarse como un
factor más determinante de la producción de la caída, contribuyendo en la misma junto
con el factor consistente en el mal estado que ofrecía el pavimento así como la falta de
señalización del mismo, pues, como ya ha quedado constatado en las presentes
actuaciones judiciales, el desperfecto del pavimento del paso de peatones era
suficientemente visible para todas las personas que caminasen por este tramo, puesto
que aunque no estaba señalizado, la presencia del obstáculo (agujero en pavimento)
no dejaba de ser clara y manifiesta para cualquier viandante que prestara un mínimo
de atención y cuidado, por lo que la causa de la caída debe achacarse además a la
propia distracción de la lesionada que no se apercibió de la presencia del obstáculo,
tal y como ha declarado la propia actora a presencia judicial, ya sea por distracción o
por la confianza que le generó el buen estado que ofrecía el pavimento de la calzada
tras la ejecución de las obras de mejora de la vía pública (…)

(…) Y, por otro lado, debe concluirse, que la conducta de la demandante, consistente
en la falta de atención y diligencia en su deambulación, si bien no debe servir para
excluir la totalidad de la responsabilidad de la Administración demandada, sí debe
determinar una minoración de la misma en un porcentaje de un 30%, es decir, procede
la concurrencia de culpas en un 70% la Administración y un 30% la actora. (…)”
La sentència no és susceptible de recurs ordinari d’apel.lació i és ferma.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020, de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon
Govern i Mobilitat, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposo a la
Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar compliment de la Sentència número 108/2021, de 30 d’abril de 2021,
dictada en el Procediment abreujat núm. 232/2020 –J, en el recurs interposat per la
Sra. N.M.J., contra el decret 4359, de 29 de juny de 2020, del regidor delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, que resol desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública el dia 1-10-2019, mentre
caminava pel pas de vianants del C/ Tetuan, amb la cruïlla C/ Biada, a causa d’una
tapa de serveis no enrasada amb la calçada, havent de procedir a la seva
indemnització.
L’import de la indemnització s’ha fixat en 15.413,28€.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de
Barcelona.»

Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (7)

-Servei de Compres i Contractacions5. ADJUDICAR A SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA EL SERVEI DE
SUPORT INFORMÀTIC PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ, PER UN IMPORT DE
465.561,75€ IVA NO INCLÒS I EN LES CONDICIONS PROPOSADES EN LA SEVA
OFERTA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:

“Fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 9 de març de 2021, es va acordar
iniciar la tramitació de la contractació del servei de suport informàtic per
l’Ajuntament de Mataró.

2. Durant el termini de presentació d’ofertes a la plataforma Pixelware, es van
presentar les empreses següents:


ECONOCOM SERVICIOS SA. (en endavant Econocom).



ANCO SISTEMAS DE GESTIÓN SA. (en endavant Anco).



SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA. (en endavant Saytel).

3. En data 08/04/2021 va concloure la fase d’obertura del sobre 1 (documentació
administrativa). La Mesa de contractació comprova la documentació relativa al
compliments dels requeriments previs presentada i detecta que Anco no ha emplenat
tota la documentació i se li requereix l’esmena.
4. La resta d’empreses presenta correctament la documentació, per la qual cosa es
van declarar admeses a la licitació. Anco, esmena la documentació dins del termini
assenyalat a l’efecte i es declara igualment admesa a la licitació.
5. En data 15/04/2021 va concloure la fase d’obertura del sobre 2 (i últim) relatiu als
criteris avaluables de forma automàtica.
6. Examinada la documentació es comprova la inexistència de cap baixa anormal o
desproporcionada en cap de les proposicions.
7. Mitjançant informe signat en data 28/04/2021, el cap de Servei d’Informació i
Telecomunicacions i el cap de Secció d’Infraestructures valoren la documentació
realtiva als criteris avaluables de forma automàtica, amb el resultat total següent:

8. S’adjunta informe de valoració amb el detall de de la documentació analitzada i en
el que es proposa com a empresa adjudicatària a SAYTEL SERVICIOS
INFORMÁTICOS SA, per un import de 465.561,75€ IVA no inclòs i en les condicions
proposades en la seva oferta.
9. Requerida a Saytel la documentació prevista a la clàusula vint-i-unena del plec de
clàusules administratives particulars, l’empresa dins del termini de deu dies hàbils
des del dia següent de la recepció del requeriment, es comprova que aquesta
documentació és correcta i actualitzada per la qual cosa es confirma la proposta
d’adjudicació proposada per la Mesa de contractació.

10. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partides del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2021 i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per
als exercicis 2022 a 2023.

Fonaments de dret
D’acord amb el que disposen els arts. 18, 116, 131, 221 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. 4975/2019 de 19 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Adjudicar a SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA el servei de suport
informàtic per l’Ajuntament de Mataró, per un import de 465.561,75€ IVA no inclòs i
en les condicions proposades en la seva oferta.
SEGON. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils des que es remeti la notificació
de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals.

TERCER. Autoritzar i disposar a favor de SAYTEL SERVICIOS INFORMÁTICOS SA
l’import de 563.329,72€, IVA inclòs, a càrrec de la partida 120202/324100/21600 i
120202/920320/21600 del pressupost municipal, desglossat de la manera següent:
Exercici 2021:
import de 140.832,57€ (llistat de documents D núm. 12021002038).
Exercici 2022:
import de 281.664,76€ (llistat de documents D_FUT núm. 12021002032).
Exercici 2023:
import de 105.270,01€ (llistat de documents D_FUT núm. 12021002033).
import de 35.562,38€ (llistat de documents AD_FUT núm. 12021002034).
QUART. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar les següents operacions
comptables següents: Llistat A C - núm. 12021002029 per import de -69.707,42€ i
Document A_FUT C- núm. 12021002030 per import de -34.145,24€

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 a les partides
dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 i 2023, a fi de
poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.

SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

6. ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MONITORS I SOCORRISME
DE LA PISCINA MUNICIPAL A FAVOR DE L’EMPRESA EMERGÈNCIES SETMIL,
SL.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
«1.Per acord de la Junta de Govern de 14/09/2020 es va convocar la licitació del
servei de monitors i socorrisme de la Piscina Municipal de Mataró.
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes van presentar proposta les
següents empreses:
Altersport 2000, SL
Aunar Group 2009, SL
Diversport, SL
Emergències Setmil, SL
Llop Gestió de l´Esport. Grup Sintagmia.
Safis Sports, SL
Sportise Creative Solutions
UTE Sport Assistance-EBone

3. Mitjançant informe de data 11 de març de 2021, el director d´Esports efectua la
valoració del sobre 2 , criteris que depenen d´un judici de valor, amb el següent
resultat:
Altersport 2000, SL: 14 punts
Aunar Group 2009, SL: 24,40 punts

Diversport, SL: 16,40 punts
Emergències Setmil, SL: 42 punts
Llop Gestió de l´Esport. Grup Sintagmia: 30 punts
Safis Sports, SL: 38 punts
Sportise Creative Solutions: 34 punts
UTE Sport Assistance-EBone: 12,40 punts

4. Mitjançant informe de data 23 de març de 2021, el director d´Esports efectua la
valoració del sobre 3, criteris automàtics, amb el següent resultat:
Altersport 2000, SL: 56,36 punts
Diversport, SL: 54,64 punts
Emergències Setmil, SL: 58 punts
Llop Gestió de l´Esport. Grup Sintagmia: 55,63 punts
Safis Sports, SL: 55,23 punts
Sportise Creative Solutions: 54,49 punts
UTE Sport Assistance-EBone: 54,49 punts
L’ oferta econòmica presentada per Aunar Group 2009, SL és anormalment baixa, per
aquest motiu es va requerir a l’ empresa que justifiqués l´oferta, però com que l’
empresa no va presentar la justificació, queda exclosa de la licitació.
Resultant la següent valoració final:
Altersport 2000, SL: 70,36 punts
Diversport, SL: 71,04 punts
Emergències Setmil, SL: 100,00 punts
Llop Gestió de l´Esport. Grup Sintagmia: 85,63 punts
Safis Sports, SL: 93,23 punts
Sportise Creative Solutions: 88,49 punts
UTE Sport Assistance-EBone: 66,89 punts

Es proposa adjudicar el servei de monitors i socorrisme de la piscina municipal de
Mataró a l’ empresa Emergències Setmil, SL.
S’adjunta còpia dels informes.
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partides del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2021 i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per
als exercicis 2022 a 2023.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords:
Primer. Declarar exclosa l’ empresa Aunar Group 2009 SL atès que la seva oferta és
anormalment baixa, i no l´ha justificada.
Segon. Adjudicar la contractació del servei de monitors i socorrisme de la piscina
municipal a favor de l’empresa Emergències Setmil, SL d’acord amb els preus hora
oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva
proposició.
Tercer. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 258.916 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada del contracte.
Quart. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no
es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l’ adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals.
Cinquè. Disposar l’import de 313.288,36 €, iva inclòs, a favor de l’ empresa
Emergències Setmil, SL
Sisè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents
comptables:
Relació A/ núm. 1508 per import de 170.211,61 €.
Document A_FUT/ núm. 1509 per import de 172.622,54 €.
Relació AD núm. 1505 per import de 85.953,56 €.
Relació AD_FUT núm. 1506 per import de 155.550,34 €.
Relació AD_FUT núm. 1507 per import de 71.784,46 €.

Setè. 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 a les partides dels
pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 i 2023, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.
Vuitè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant».

Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (7)

7. ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS SERVEIS
JUVENILS
D´INFORMACIÓ,
ASSESSORAMENT
I
INTERVENCIÓ
SOCIOEDUCATIVA A FAVOR DE L’EMPRESA INICIATIVES I PROGRAMES SL.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
1. Per acord de la Junta de Govern de 23/11/2020 es va convocar la licitació del
servei de gestió dels serveis juvenils d´informació, assessorament i intervenció
socioeducativa per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de
fins a 978.808,26 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes han presentar proposta les
següents empreses:
Iniciatives i Programes SL
Fundació Pere Tarrés
3. Mitjançant informe de data 17 de febrer de 2021, la Cap del Servei d´Ensenyament i
la Cap del Servei d´Igualtat efectuen la valoració del sobre 2 , criteris que depenen
d´un judici de valor, amb el següent resultat:
Iniciatives i Programes SL: 36,32
Fundació Pere Tarrés: 41,34

4. Mitjançant informe de data 23 de març de 2021, la Cap del Servei d´Ensenyament i
la Cap del Servei d´Igualtat efectuen la valoració del sobre 3 , criteris automàtics, amb
el següent resultat:
Iniciatives i Programes SL: 56

Fundació Pere Tarrés: 49,82

Resultant la següent valoració final:
Iniciatives i Programes SL: 92,32
Fundació Pere Tarrés: 91,16

Es proposa adjudicar el servei de gestió dels serveis juvenils d´informació,
assessorament i intervenció socioeducativa l’ empresa Iniciatives i Programes SL
S’adjunta còpia dels informes.
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partides del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2021 i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per
als exercicis 2022 a 2023.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords:
Primer . Adjudicar la contractació del servei de gestió dels serveis juvenils
d´informació, assessorament i intervenció socioeducativa a favor de l’empresa
Iniciatives i Programes SL d’acord amb els preus oferts i amb estricta subjecció a la
resta de condicions contingudes en la seva proposició.
Segon. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 926.615,28 euros, IVA no inclòs,
pels dos anys de durada del contracte.
Tercer. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no
es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l’ adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals.
Quart. Disposar l’import de 1.058.876,81 € a favor de l’ empresa Iniciatives i
Programes SL
Cinquè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents
comptables:
Relació AD núm. 1633 per import de 266.306,51 €.
Relació AD_FUT núm. 1640 per import de 646.744,37 €.

AD núm. 47586 per import de 42.532,56 €
ADFUT núm. 47587 per import de 72.912,97 €
ADFUT núm. 47588 per import de 30.380,40 €
Relació AFUT/ núm. 1642 per import de 346.842,28 €
Relació A/ núm. 1641 per import de 462.456,37 €
A/ núm. 47583 per import de 75.888,16 €
AFUT/ núm. 47584 per import de 51.068,22 €

Sisè. 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 a les partides dels
pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 i 2023, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.
Setè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.

Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (7)

8. ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE BOSSES
COMPOSTABLES I ESTANDARITZADES PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA DE
RESIDUS A FAVOR DE L’EMPRESA ID WASTE SL.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
«1.Per acord de la Junta de Govern de 28/12/2020 es va convocar la licitació del
subministrament de bosses compostables i estandaritzades per a la recollida selectiva
de residus
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes han presentar proposta les
següents empreses:
Alqui-Envas, SL
ID Waste SL
Amtevo Medio Ambiente SL

3. Mitjançant informe de data 3 de març de 2021, el Cap del Servei d´Espais Públics i
el responsable de la Unitat de Residus efectuen la valoració del sobre 2 , criteris que
depenen d´un judici de valor, amb el següent resultat:
Alqui-Envas, SL: 6,25 punts
ID Waste SL: 25,20 punts
Amtevo Medio Ambiente SL: 33,50 punts

4. Mitjançant informe de data 15 de març de 2021, el Cap del Servei d´Espais Públics i
el responsable de la unitat de residus, efectuen la valoració del sobre 3, criteris
automàtics, amb el següent resultat:
Alqui-Envas, SL: 55,33 punts
ID Waste SL: 54,03 punts
Amtevo Medio Ambiente SL: 41,42 punts

Resultant la següent valoració final:
Alqui-Envas, SL: 61,58 punts
ID Waste SL: 74,23 punts
Amtevo Medio Ambiente SL: 73,92 punts

Es proposa adjudicar el subministrament de bosses compostables i estandaritzades
per a la recollida selectiva de residus a l’ empresa ID Waste, SL.
S’adjunta còpia dels informes.
5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partides del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2021 i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per
als exercicis 2022 a 2023.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords:

Primer . Adjudicar la contractació del subministrament de bosses compostables i
estandaritzades per a la recollida selectiva de residus a favor de l’empresa ID Waste
SL d’acord amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de
condicions contingudes en la seva proposició.
Segon. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 197.488 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada del contracte.
Tercer. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no
es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
notificació de l’ adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals.
Quart. Disposar l’import de 208.066,22 € a favor de l’ empresa ID Waste, SL
Cinquè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents
comptables:
AD núm. 26260 per import de 78.024,76 €.
AD_FUT núm. 26334 per import de 130.041,26 €.
AFUT- núm. 47502 per import de 146.973,53 €
A-núm.47503 per import de 104.981,09
Sisè. 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 a les partides dels
pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 i 2023, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.
Setè. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant.»

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

CREACIÓ

Direcció d’Urbanisme i Planificació
-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

D’OCUPACIÓ

I

9. DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DE 05.05.2021 DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE DESESTIMA EL
RECURS D’APEL·LACIÓ 368/2020, INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT CONTRA
SENTENCIA JCA NÚM. 16 DE BARCELONA DE 18.11.2019, RELATIVA A
L’INCIDENT D’EXECUCIÓ PER LIQUIDACIÓ D’INTERESSOS (SECTOR
VALLVERIC).

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. 2093 de 5 de maig de 2021, que desestima el recurs
d’apel·lació núm. 368/2020, interposat per l’Ajuntament, contra la Interlocutòria del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona (JCA en endavant), de 18 de novembre
de 2019, que en incident d’execució núm. 127/2019, del recurs ordinari núm. 196/2010,
ordena el pagament de 213.756,29 € a la demandant Fs New Developments, SL, en
concepte d’interessos per pagament indegut en l’operació jurídica complementària de la
reparcel·lació del sector Vallveric, anul·lada per sentència, i condemna en costes a
l’apel·lant limitades a 2.000 € per tots els conceptes IVA inclòs.
La controvèrsia es únicament en relació al càlcul dels interessos corresponents al
pagament del principal reconegut a favor de FS New Developments, SA en la
Sentència núm. 376 dictada en data 1 de juny de 2016 pel TSJC, que va desestimar el
recurs d’apel·lació núm. 80/2014 interposat per l’Ajuntament de Mataró enfront la
Sentència de data 28 de gener de 2014 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de
Barcelona.
FS New Developments, SA, ha defensat que els interessos de l’import principal de
443.956,82€ computen pel següent període:


Data inicial: data 24-07-05, en que es va efectuar el pagament de la darrera
fracció de la quota urbanística posteriorment anul·lada.



Data final: data 31-05-17, en que es va efectuar el pagament del total principal.

Per la seva part, l’Ajuntament ha sostingut que el càlcul dels interessos s’ha de
computar:




Data inicial: data 07-02-14, en que es va notificar la sentència dictada en
primera instància pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 que va reconèixer
el dret a percebre el principal més interessos.
Data final: data 30-11-16, en que es va efectuar el pagament del principal (si bé
tenint en compte la compensació efectuada d’ofici per PUMSA a la vista del
contingut del projecte de reparcel·lació econòmica).

La Sentència fa seus els arguments de la part recurrent, en el sentit de que estem
davant un supòsit, el del pagament de la quota d’urbanització posteriorment anul·lada,
d’ingrés indegut. I que per tant, el càlcul dels interessos computen des del dia de la
data de pagament de l’esmentada quota, malgrat la determinació d’aquest “dies a quo”
no es conté en la resolució judicial dictada el seu dia. Fonament que:

“(…)la Jurisprudencia de forma constante y sostenida ( SSTSJC de 2 de mayo de
2012, 16 de noviembre de 2015, 23 de octubre de 2017, 14 de junio de 2018 y 15
de octubre de 2018, entre otras) por cuanto a la postre, la finalidad de los
intereses es la íntegra reparación, y no se daría tal resultado, si durante todo el
tiempo que la administración retuvo el dinero de forma indebida, contra la
legalidad, tiempo en que el recurrente no pudo disponer ni operar con dicho
capital, no tuviese coste alguno. Cuando es evidente que ello genera cuanto
menos, un coste financiero. No cabe olvidar en los presentes que el objeto del
pleito principal, fue siempre una cantidad líquida y determinada, discutiéndose la
procedencia de su pago.
No puede sino desprenderse del concepto de intereses legales, no solo los
procesales, sino todos los legales que corresponden, debiendo ser, como no
puede ser de otro modo, los que llevan a total indemnidad del perjudicado, tal y
como aprecia el juzgador de Instancia, por lo que procede la compensación de los
mismos desde que en efecto se realizó el pago y hasta la completa liquidación del
principal, siendo de aplicación, desde la notificación de la Sentencia los
procesales del Art. 106 LJCA”.
Enfront l’esmentada Sentència hi cap interposar recurs de cassació davant el Tribunal
Suprem, però vistos els arguments que confirmen els de la Interlocutòria recorreguda,
és poc probable l’admissió de la impugnació cassacional, quins requisits són molt
restrictius i exigeixen presentin interès cassacional objectiu per a formar
jurisprudència, en la concreta infracció de l’ordenament jurídic, processal o substantiu,
o de la jurisprudència.
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) com administració actuant del sector
és la encarregada de complir la Sentència.
Vist l’informe jurídic i els articles 86 a 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 compliment de la Sentència núm. 2093 de 5 de maig de 2021, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, que desestima el recurs d’apel·lació núm. 368/2020, interposat per l’Ajuntament, i
confirma la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, de 18
de novembre de 2019, que en incident d’execució núm. 127/2019, del recurs ordinari núm.
196/2010, ordena el pagament de 213.756,29 € a Fs New Development, SL, en concepte
d’interessos pel pagament indegut en l’operació jurídica complementària de la
reparcel·lació del sector Vallveric, anul·lada per sentència.

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, i a
PUMSA als efectes escaients».

Votació: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat (7)

CIM INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Habitatge10. CONVENI DE SAREB I SIGNATURA DELS PRIMERS USDEFRUITS
Sarai Martínez Vega, Regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge,
presenta la proposta següent:
«Fets
1. El Pla Local d'Habitatge de l'Ajuntament de Mataró 2018-2023 estableix entre els
objectius el d'ampliar el parc d'habitatges destinats a lloguer assequible, evitar la
pèrdua de l'habitatge habitual, i protegir l'ús residencial i el bon ús de l'habitatge,
objectius que també apareixen recollits en l'actual Pla de Mandat 2019-2023.
2. Per assolir aquest objectius l’Ajuntament desenvolupa diversos instruments entre els
que figuren la Borsa de Lloguer, o el programa Lloguem. A més, promou acords amb
grans tenidors per a la mobilització d’habitatges cap a l’oferta d’habitatge assequible.
3. La SAREB és una societat anònima de naturalesa jurídica privada creada a
l'empara de les previsions contingudes en la Llei 9/2012, de 14 de novembre, de
Reestructuració i Resolució d'Entitats de crèdit com a element clau de procés de
sanejament de el sistema financer espanyol i en compliment dels compromisos
assumits pel Espanya en el Memoràndum sobre Política Sectorial Financera de 23 de
juliol del 2012.
4. La SAREB ha manifestat la voluntat de contribuir a pal·liar els problemes socials
derivats de la crisi econòmica mitjançant la cessió de l'usdefruit temporal d'habitatges.
Per articular aquest objectiu, ha buscat la col·laboració d'institucions públiques
competents en matèria d'habitatge, com ara l'Ajuntament de Mataró.
5. En relació a aquests elements, s’ha negociat els termes d’un Conveni mitjançant el
qual la SAREB cedeixi a l’Ajuntament de Mataró mitjançant contracte d’usdefruit el
model del qual s’annexa en el mateix Conveni, part del seu parc d’habitatges situat a la
nostra ciutat per a que sota gestió municipal es puguin destinar a lloguer social i/o a
l’allotjament de persones amb necessitats especials de protecció.
6. En data 20 d’abril de 2021, el cap de Servei d’Habitatge va informar favorablement
el contingut del Conveni.
7. En data 11 de maig de 2021, l’assessor jurídic especialitzat del Servei d’Habitatge
va informar favorablament el contingut del Conveni i del seu annex.

Fonaments de dret
1. Vista la Comunicació de la Comissió de la Unió Europea, de 26 d’abril de 2006,
sobre Serveis socials d’interès general a la Unió Europea (COM (2006) 177 final), diu

que els serveis socials d’interès general: “també s’inclou l’habitatge social, que permet
un accés a l’habitatge a les persones amb escassos ingressos”.
2. Vista la Directiva de la Unió Europea 2014/24/UE sobre contractació, estableix que
els serveis d’atenció a les persones, no són activitat econòmica i estan fora de la
lògica dela concurrència i competència.
3. Vist l’article 47 de la Constitució Espanyola que estableix com un dels principis
rectors de la política social i econòmic, el dret de tots els ciutadans a gaudir d’un
habitatge digne i adequat.
4. Vist l’article 47 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, que disposa els
poders públics han de facilitar l'accés a l'habitatge mitjançant la generació de sòl i la
promoció d'habitatge públic i d'habitatge protegit, amb especial atenció als joves i els
col·lectius més necessitats
5. Vist l’article 42 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, recull que la Generalitat, en
coordinació amb les administracions locals, ha d'impulsar polítiques de foment per
potenciar la incorporació al mercat, preferentment de lloguer, dels habitatges buits o
permanentment desocupats; impulsar polítiques de foment de la rehabilitació dels
habitatges que estiguin en mal estat per a ésser llogats, mitjançant subvencions
directes als propietaris, oferta de subrogació de l'Administració en l'execució de les
obres i suport públic a contractes de masoveria urbana; i en relació als habitatges buits
habitatges buits o permanent desocupats possibilitar que pugin cedir-se a la
Administració pública per a que les gestioni en règim de lloguer mitjançant la
subscripció d’un pacte relatiu al cobrament i demés condicions de la cessió, dins els
programes específicament destinats a dita finlitat en els plans d’habitatge.
6. Vist l'article 5.6 de la Llei 24/2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en
l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, estableix que les administracions
públiques han de garantir en qualsevol cas el adequat reallotjament de les persones i
unitats familiars en situació de risc d'exclusió residencial que estiguin en procés de ser
desnonades del seu habitatge habitual.
7. Vist l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic, i 108 i següents 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya, regulen el Convenis en el nostre
Ordenament jurídic.
8. Vist l’article 14.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern d’acord amb el qual les obligacions de publicitat
establertes per aquest article s’han de fer efectives per mitjà del Registre de convenis
de col·laboració i cooperació, que s’ha d’integrar en el Portal de la Transparència.
9. Vist l’article 206 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 (TRLMRLC), en relació amb
l’establert als art. 79 i ss de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases de
Règim Local, disposa que els ens locals tenen plena capacitat jurídica per adquirir tot
tipus de béns i drets.
10. Vist l’article 112.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya els convenis que afectin

terceres persones, només són eficaços si, un cop signats, són publicats íntegrament
en els diaris o butlletins oficials corresponents de les administracions implicades.
11. Vist l’art 53.1.q) 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 en relació amb l’article
19 de les Bases d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Mataró de 2021 es
competència de la Junta de Govern Local autoritzar les despeses derivades de
l’adquisició i alineació de béns i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu
valor o import, en els termes establerts a l’article 100.1 de la Llei de contractes del
sector públic, sigui com a mínim de 30.000 € i no superi el 10% dels recursos ordinaris
del pressupost ni l’import de 3.000.000 €.
En conseqüència, la Regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge proposa
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar el Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i la Societat
de Gestió d'Actius procedents de la Reestructuració Bancària, SA, per a la cessió
d'habitatge destinat al lloguer assequible, així com el model de contracte de cessió de
l’usdrefruit en els termes que figuren en l’annex a aquesta resolució.
Segon. Habilitar a l’Alcalde-President Sr. David Bote Paz per tal de procedir a la seva
signatura del Conveni i a la Regidora delegada de Promoció i Polítiques Públiques la
signatura del/s contracte/s d’usdefruit que es derivi/n del mateix.
Tercer. Tramitar els documents comptables de retenció de crèdit següents:
- RC 12021000045194, per import de 14.674 €, a l’aplicació pressupostaria
820400/152220/21699 Altres despeses Habitatge del pressupost municipal
vigent.
- RC FUT 12021000045202, per import de 14.674 €, a l’aplicació
pressupostaria
820400/152220/21699 Altres despeses Habitatge del pressupost municipal de
2022.
- RC FUT 12021000045202, per import de 26.074,00 €, a l’aplicació
pressupostaria
820400/152220/21699 Altres despeses Habitatge del pressupost municipal de
2022.
- RC FUT 12021000045202, per import de 26.074,00 €, a l’aplicació
pressupostaria
820400/152220/21699 Altres despeses Habitatge del pressupost municipal de
2023.
- RC FUT 12021000045202, per import de 26.074,00 €, a l’aplicació
pressupostaria
820400/152220/21699 Altres despeses Habitatge del pressupost municipal de
2024.
- RC FUT 12021000045202, per import de 8.025 €, a l’aplicació pressupostaria
820400/152220/21699 Altres despeses Habitatge del pressupost municipal de
2025.

Quart. Publicar integrament el Conveni en el BOPB i en el Registre de convenis de
col·laboració i cooperació.
Cinquè. Notificar la present resolució a la Societat de Gestió d'Actius procedents de
la Reestructuració Bancària, SA, així com a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya”.
En la mateixa votació s’aprova donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de
l’Ajuntament.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7)

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió11. DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM.
152/2021, DE 26 D´ABRIL DE 2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 6 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 365/2018-F, CONTRA EL DECRET 5048/2018, DE 4 DE JUNY
DEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS, SEGURETAT I BON
GOVERN.
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
«Per Decret 5048/2018, de 4 de juny, del Regidor Delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern es va dictar resolució sancionadora que desestima les
al·legacions presentades per la Sra. M.N.E. contra la proposta de resolució, i imposa
una sanció de 175 euros, per la comissió d’una infracció greu, consistent en proferir
expressions irrespectuoses a autoritats i els seus agents amb ànim de menystenir que
tingui caràcter greu en el concepte i accepció social (art. 13.1 de l’Ordenança de
Civisme, en relació al precepte 23.b del seu Annex); i una altra de 150 euros, per la
comissió d’una infracció greu, consistent en desobeir indicacions o ordres dels agents
de l’autoritat i mantenir l’incompliment quan no tinguin rellevància penal (art. 13.1, en
relació al precepte 24 del seu Annex).
La Sra. M.N.E. va interposar un recurs contenciós administratiu contra el referit Decret
sancionador davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona; i el recurs
contenciós es tramità pel procediment abreujat 365/20218-F pel Jutjat Contenciós
Administratiu 6 de Barcelona.
En data 26 de abril de 2021, practicades les actuacions processals procedents, es
dictà Sentència núm. 152/2021 que resol:

“Que DEBO DESESTIMAR Y DESESTIMO el recurso interpuesto por Dña. M.N.E.
frente al Decreto 5048/2018, dictado por el Regidor Delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern de l’Ajuntament de Marató de fecha 4 de junio de 2018
que desestima las alegaciones formuladas por la recurrente a la propuesta de
resolución, con la imposición de una sanción de 175 euros por la comisión de una
infracción grave del artículo 13.1 1º de la Ordenanza de Civismo de Mataró y 150
euros por la comisión de una infracción grave del artículo 13.1 1º de la Ordenanza
de Civismo de Mataró, resolución que se confirma por ser ajustada a Derecho.
Con imposición de las costas al recurrente si bien limitadas a 200 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:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 152/2021, de
26 de abril de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 365/2018-F contra el Decret 5048/2018, de 4
de juny del Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.
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

CIM DE QUALIT AT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

-Equipaments Municipals12. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA I
REHABILITACIÓ DE L´EDIFICI DE LA PLAÇA ESPANYA, AMB UN PRESSUPOST
PER CONEIXEMENT DE L´ADMINISTRACIÓ DE 1.665.272,27 EUROS (21% IVA
INCLÒS).
Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Gestió Espai Públic i Equipaments Municipals i
Gen Gran Activa, presenta la proposta següent:
“Fets
Els tècnics municials han redactat el projecte executiu de reforma i rehabilitacio de
l’edifci de la plaça d’Espanya.
L’objecte del projecte és la rehabilitació de l’edifici per adequar-lo a la nova
distribució derivada del pla d’usos de 2017 i a la normativa vigent per donar
compliment als requisits de funcionalitat, seguretat i habitabilitat.

A l’accés principal s’habilitarà un ascensor accesible que connectarà el nivell del
carrer amb la planta baixa i la planta primera.
La planta baixa s’organitzarà entorn al vestíbul circular que conneta els diferents
espais, dels serveis higiènics i de neteja, la sala de consergeria/Rack, així com
l’escala que comunica amb la planta primera.
El projecte contempla un nou tram d’escala tancada que condueix a la terrassa
d’accés restringit, destinada a les instal.lacions, on s’ubicaran les unitats exteriors de
clima i ventilació, així com les connexions del sistema de plaques fotovoltaiques.
La rehabilitació preveu, també, un nou accés a nivell per l’avinguda Carles Padrós
que connecta l’àmbit esportiu del gimnàs i la seva nova zona de serveis.
El pressupost d’execució de les obres és de 1.358.539,18 €, més 285.293,23 € que
corresponen al 21% d’IVA, amb un total de 1.643.832,41€ IVA inclòs.
El pressupost dels treballs fora de contracte, per coneixement de l’administració,
consisteixen en les noves escomeses de les instal·lacions d’electricitat i d’aigua, que
ascendeix a 17.718,89 €, més 3.720,97 € que corresponen al 21% d ’IVA, amb un
total de 21.439,86 € IVA inclòs.
L’import total del projecte és de 1.376.258,07 més 289.014,20€ en concepte d’IVA,
amb un total de 1.665.272,27€ IVA inclòs.
El termini d’execució de les obres és de divuit mesos.
Fonaments de dret
L’article 235.2 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, que preveu que l’aprovació
dels projectes d’obres s’ha d’ajustar a un procediment d’aprovació inicial del projecte,
informació pública per un període de trenta dies com a mínim, durant el qual es
poden formular reclamacions i al·legacions, i l’aprovació definitiva del projecte.
En aquest mateix sentit es regula a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
L’article 22ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, preveu que correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan
sigui competent per a la seva contractació, i quan encara no estiguin previstos en els
pressupostos.
En conseqüència, la regidora delegada d’Espais Públics, Equipaments Municipals i
Gent Gran Activa proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents,ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el “projecte executiu de reforma i rehablilitació de l’edifci
de la plaça d’Espanya, antic casal de joves “El Sidral” i el seu estudi de seguretat i
salut, amb un pressupost de 1.376.258,07 més 289.014,20€ en concepte d’IVA, amb
un total de 1.665.272,27€ IVA inclòs.
Segon.- Sotmetre l'anterior projecte amb tota la seva documentació a informació
pública durant el termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podran presentar les

al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat
definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions durant aquest període.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei
d’Ingressos i al Servei de Compres i Contractacions”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

-Espais Públics13 .APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE MODIFICAT D´URBANITZACIÓ DE LA
RDA.

BELLAVIST A

DE

MATARÓ,PROMOGUT

PER

AMSA,

AMB

UN

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE 2.047,372,53 EUROS (IVA
INCLÒS).
Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Gestió Espai Públic i Equipaments Municipals i
Gen Gran Activa, presenta la proposta següent:

“Fets
L’empresa Aigües de Mataró SA presenta el Projecte modificat d’urbanització del Parc
de la ronda Bellavista, redactat per Estudi d’Arquitectura Fabregat&Fabregat
Arquitectes SCP.
En data 4 de maig de 2018 la Junta de Govern Local es va aprovar inicialment el
“Projecte d’urbanització del Parc de la ronda de Bellavista”.
En data 25 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprova definitivament el
projecte on es van aprovar les modificacions no afectaven a l’essenciadel projecte ni
al seu pressupost.
L’objecte del projecte modificat és definir i valorar el conjunt d’obres a realitzar per
donar contingut formal a part del parc situat al nord de la ronda de Bellavista per a
compatibilitzar paisatgísticament la implantació d’un nou dipòsit d’aigua potable,
mantenint l’essència del primer projecte.
La tramitació del projecte modificat es justifica per les noves circumstàncies
provocades per les modificacions realitzades en el replanteig de l’obra de construcció
del nou dipòsit soterrat.

La intervenció del projecte original, i que s’ha de mantenir en el modificat, suposa
l’execució de 13.615 m2 d’espai lliure públic, places i parc, i de 1.753 m2 de la vorera
costat parc de la ronda Bellavista, que acompanya al llarg dels 160 metres lineals, i
amb un ample de 11 metres, tot l’àmbit d’intervenció del dipòsit, la plaça i el parc.
El pressupost d’execució de les obres és de 1.692.043,41 €, més 355.329,12 € que
corresponen al 21% d’IVA, amb un total de 2.047.372,53 € IVA inclòs. L’import
pendent d’executar és 1.248.077,62 € sense IVA (1.510.173,92 € IVA inclòs).
El termini de les obres pendents d’executar és de sis mesos.
En data 27 d’abril de 2021 el cap de la secció de jardineria del Servei d’Espais Publics
ha emès informe favorable en relació a les actuacions que afecten al seu àmbit.
L’enginyer municipal de la secció d’infraestructures del Servei d’Espais Públics, en
data 27 d’abril de 2021, ha informat que la redacció del projecte modificat s’ha adaptat
a les indicacions de la secció d’enllumenat, que no hi ha cap inconvenient d'ordre
tècnic que impedeixi la seva l'aprovació inicial i fixa les condicions que s'han de tenir
en compte a l'hora d'executar les obres.
Fonaments de dret
La documentació del projecte està complerta i s’ajusta a l’establert en l’article 24 i
següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut dels
projectes d’obres locals ordinàries.
S'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels
projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis
tècnics municipals.
Aquest projecte també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es
refereixen a projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres
arquitectòniques.
L’article 235.2 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, que preveu que l’aprovació
dels projectes d’obres s’ha d’ajustar a un procediment d’aprovació inicial del projecte,
informació pública per un període de trenta dies com a mínim, durant el qual es poden
formular reclamacions i al•legacions, i l’aprovació definitiva del projecte.
En aquest mateix sentit es regula a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel
qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 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, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.

En conseqüència, la regidora delegada d’Espais Públics, Equipaments Municipals i
Gent Gran Activa proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents,
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el “projecte modificat d’Urbanització del Parc de la ronda
Bellavista”, i el seu estudi de seguretat i salut, amb un pressupost de 1.692.043,41 €,
més 355.329,12 € que corresponen al 21% d’IVA, amb un total de 2.047.372,53 € IVA
inclòs.
Segon.- Autoritzar a Aigües de Mataró SA l’execució dels treballs definits en el
projecte.
Tercer.- Sotmetre l'anterior projecte amb tota la seva documentació a informació
pública durant el termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podran presentar les
al•legacions i reclamacions que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat
definitivament en el supòsit de no presentar-se reclamacions durant aquest període.
Quart.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei
d’Ingressos, al Servei de Compres i Contractacions, al Servei d’Urbanisme i a Aigües
de Mataró SA”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

14. ACCEPTACIÓ DELS NOUS PREUS DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL
CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL
MARESME I APROVACIÓ DE LA DESPESA PREVISTA PER A L´ANY 2021 I PER
IMPORT DE 3.579.543,97 EUROS (21% D´IVA INCLÒS).
Francisco Javier Gomar Martín, Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició
Ecològica i Cultura presenta la proposta següent:
1. - El passat 16 de desembre de 2020 van ser aprovats, per la Junta General del
Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, els cànons per al
tractament, transferència i gestió per aquest any 2021 (IVA inclòs), pels diferents
serveis que el CTRSU presta als Ajuntaments consorciats, d’acord amb el següent
detall:

Tractament matèria orgànica
Transferència de la FORM

9,97 €/Tn

9,97 €/Tn

0,00%

Tractament de la FORM

68,77 €/Tn

66,51 €/Tn

3,40%

Gestió dels impropis

43,32 €/Tn

43,32 €/Tn

0,00%

Cànon tractament fixe

32,62 €/Tn

32,62 €/Tn

0,00%

Cànon variable

33,26 €/Tn

33,26 €/Tn

0,00%

planta 53,80 €/Tn

53,80 €/Tn

0,00%

Treballs Consorci

Tractament Voluminosos
Cànon
tractament
voluminosos

Transferències recollida selectiva
Envasos

27,36 €/Tn

27,36 €/Tn

0,00%

Vidre

18,88 €/Tn

18,88 €/Tn

0,00%

2.- El responsable de la Unitat de residus i neteja viària, en data 18 de maig de 2021,
ha informat favorablement i ha fet una previsió de despesa tenint en compte els
esmentats cànons, la previsió de tones a recollir i els ingressos provinents de la
valorització dels residus en el present exercici com es reflecteix enel quadre següent:

Aplicació
pressupostària
Treballs consorci tractament brossa

Previsió
2021

710100.162310.22799

2.743.543,16

Tractament de matèria orgànica

710100.162320.22799

485.108,00

Recollides selectives

710100.162140.22700

110.283,93

Tractament residus voluminosos

710100.162330.22799

240.608,88
3.579.543,97

Fonaments de dret
Estatuts del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del MaresmeBases d’Execució del Pressupost vigent
En conseqüència, el regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició Ecològica i
Cultura proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Acceptar els nous cànons aprovats per la Junta General del Consorci per al
Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme per a l'any 2021.

any

Segon.- Aprovar la despesa pel tractament de residus per a l’any 2021, d’acord amb
els nous cànons, per un import total de 3.579.543,97€.
Tercer- Autoritzar i disposar a favor del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme el document comptable AD12021000051000 per l’import de
3.579.543,97€, a càrrec del Pressupost Municipal per a l’any 2021.
Quart. - Comunicar el present acord al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme i al Servei de Gestió Econòmica als efectes oportuns.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7.)

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 Jurídica-

15. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVIT AT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT
DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER C.L.M.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:

«Supòsit de fet

La senyora C.L.M., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la
categoria d’assistent social i adscrita a un lloc de treball de treballador/a social,
actualment prestant serveis a la secció de l’Agència d’atenció a les persones amb
dependència del Servei de Benestar Social, ha presentat per registre d’entrada
número E-08121- 2021-008429 sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en el
què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb
una segona activitat privada de caràcter professional com a treballadora social.

Segons manifesta la senyora C.L.M. l’activitat consistirà en fer assessorament i
pericials socials judicials en temes relacionats amb famílies, infància i violència de
gènere. Concretament assessorar a professionals de l’àmbit jurídic i atenció
psicològica sobre els possibles recursos que pot oferir l’Administració Pública en
matèria de Serveis Socials i/o persones privades que li facin consultes.

La senyora L. afirma que els peritatges es realitzaran a partir d’una petició dels jutjats
de Barcelona, Vallès Oriental i Gironès, a través del llistat del Col•legi Oficial de
Treballadors/es Socials de Barcelona.

Segons informa la cap de la Secció de l’Agència d’atenció a les persones amb
dependència, la senyora L. realitza l’horari habitual de l’Ajuntament de Mataró amb un
dia de jornada partida a la setmana, si bé aquesta tarda no és fixa ja que varia en
funció de la organització interna i de les necessitats del servei.

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 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.
En virtut d’aquesta normativa, caldrà advertir la senyora C.L.M. que, si bé podrà
realitzar la segona activitat que sol•licita compatibilitzar, no podrà realitzar tasques,
com per exemple ratificar judicialment les pericials, pel cas que les mateixes
coincideixin en l’horari laboral que realitza a l’Ajuntament.
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. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els cas os,
autorització expressa prèvia.

9. L’incompliment d’allò disposat a 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.

10. 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 C.L.M. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària de caràcter
professional, com a treballadora social per compte propi, en els termes i amb els
requisits referits en el present informe, advertint a la senyora L. que no podrà realitzar
tasques, com per exemple ratificar judicialment les pericials, pel cas que les mateixes
coincideixin en l’horari laboral que realitza a l’Ajuntament.

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. (7).

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

«Fets
La senyora M.O.B., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la
categoria d’administrativa i adscrita al servei de Benestar Social, de la Direcció de
Polítiques d´Igualtat d´Oportunitats, ha presentat per registre d’entrada núm.
08121300082021019099 sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en el què
demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una
segona activitat privada de caràcter professional, per compte propi, en l’exercici de la
psicologia i que, segons manifesta a la seva sol•licitud, amb una jornada de 4 hores
setmanals, en horari de tardes.

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 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. 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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici d’un
segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els cas os,
autorització expressa prèvia.

9. L’incompliment d’allò disposat a 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.

10. L’article 333. a) i 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 M.O.B. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l´activitat privada secundària de caràcter
professional, com a psicòloga per compte propi, en els termes i amb els requisits
referits en la present proposta.
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. (7).

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió-

17.

ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL

DECRET D´INICI PER A.G.C I IMPOSAR PER LA COMISSIÓ D´UNES
INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS LES SEGÜENTS
SANCIONS: 1.442,43 EUROS PER PORTAR EL GOS SENSE LLICÈNCIA I UNA
SANCIÓ DE 180,31 EUROS PER DUR EL GOS SENSE MORRIÓ A LA VIA
PÚBLICA.
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:

ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1420/2021, de 23 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.G.C., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C20/31683, aixecada en data 22 d’octubre de 2020 a les 12:40 hores pels
Agents de la Policia Local número 2766 i 3998, referent a l’Avinguda de la Gatassa, 44
de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El 22/10/20 a les 12:40, els agents van observar el Sr. G. amb un gos de raça
potencialment perillosa, un pit bull, de nom Tiara, davant la porta d´un comerç, sense
morrió.
El Sr. G. va manifestar que tenia la documentació de l´animal en tràmits.
El Servei de Salut informa, en data 08/02/2021, que no consta cap gos censat ni cap
llicència per la tinença i conducció d’ un gos de raça potencialment perillosa a nom
d’A.G.C..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a A.G.C., en
data 4 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.- En exercici de la facultat concedida, A.G.C., va presentar al registre
municipal, en data 15 de març de 2021, escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de
l’expedient, i en data 22 de març de 2021, la declaració responsable respecte a les
infraccions a l’article 13.1.b i 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, reconeixent la seva
responsabilitat i sol·licitant el pagament voluntari de la proposta de sanció, acollint-se
ala bonificació legalment establerta.
VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS:
En el seu escrit el Sr. G. al·lega que el propietari de l’animal és el seu germà i aporta la
documentació que així ho acredita: còpia de l’assegurança de responsabilitat civil,
vigent el dia dels fets, i targeta censal de l’animal on consta que el titular és A.G.C..

Valorada la documentació per part de la instructora i d’acord amb la informació que
consta al Servei de Salut Pública d’aquest Ajuntament, es constata que A.G.C. no és
el propietari de l’animal, que està assegurat, identificat amb microxip i censat, així
mateix com que es manté la seva obligació d’haver disposat d’una llicència per conduir
el gos el dia dels fets, i d’haver-se assegurat que aquest portés el morrió posat.
De la instrucció del procediment es considera que procedeix estimar parcialment les
al·legacions presentades i imposar sanció.
SEGON.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de les al·legacions al
decret d´inici el 19 d´abril de 2021.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions 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:
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 Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
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 Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
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:
• A.G.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 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracc ió lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
de 1.502,53 a 30.050,61 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 proposta de resolució de les al·legacions es va proposar estimar parcialment les
al·legacions presentades al decret d’inici per A.G.C. pels motius recollits en la part
expositiva de la present resolució.
A la proposta de resolució de les al·legacions es va proposar aplicar a les sancions
proposades la bonificació corresponent d’acord amb la declaració responsable
presentada per A.G.C..

A la proposta de resolució de les al·legacions es va proposar imposar una sanció de
2.404,06 euros a A.G.C., per la comissió d'una infracció molt greu tipificada a l’article
13.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos.
A la proposta de resolució de les al·legacions es va proposar imposar una sanció de
300,52 euros a A.G.C., per la comissió d'una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació sens perjudici del que resultés 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 Jur ídico 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’infracc ions 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.- Estimar parcialment les al·legacions presentades al decret d’inici per
A.G.C.pels motius recollits en la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Aplicar a les sancions proposades la bonificació corresponent d’acord amb
la declaració responsable presentada per A.G.C..
TERCER.- Imposar una sanció de 1.442,43 euros a A.G.C., per la comissió d'una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.

QUART.- Imposar una sanció de 180,31 euros a A.G.C., per la comissió d'una infracció
greu tipificada a l’article 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

18. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A G.M.C, PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS

GREU

I

MOLT

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. ( EXP. 45-21 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent

“ANTECEDENTS DE FET:
“PRIMER.- Per Decret número 1428/2021, de 23 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a G.M.C., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C21/1174, aixecada en data 14 de gener de 2021 a les 12:20 hores pels
Agents de la Policia Local número 3438 i 3178, referent al Passeig de Ramon
Berenguer III, 21 03 01 de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 14/01/2021 a les 12:20 hores, els agents van observar al Sr. M.passejant un gos
de raça potencialment perillosa, creuat american stafforshire amb boxer, de nom Kira,
sense morrió en el parc de Cerdanyola.
El Servei de Salut informa en data 08/02/21 que no consta cap gos censat, ni cap
llicència per la tinença i condució d’ un gos de raça potencialment perillosa a nom del
Sr. G.M.C..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a G.M.C., en
data 18 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:
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:
• G.M.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 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.
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 G.M.C., 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 G.M.C., 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 G.M.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 G.M.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 3.001,00 euros a G.M.C., 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 G.M.C., 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. (7).

19. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A HM.M.C, PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 453-20 GP).

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:

“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1443/2021, de 23 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a H.M.M.C., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número 815702/20, aixecada en data 22 de setembre de 2020 a les 13:30
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat
Ciutadana de l’ABP de Mataró número 8004 i 21792, referent a l’Avinguda de la
Gatassa, 77 de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 22-09-20, els agents van observar el Sr. M. que passejava un gos de raça
potencialment perillosa, creuament de Rottweiler, de nom ¨Harcore¨identificat amb el
següent número de microxip: 941000016880190, sense morrió a l’avda. Gatassa.
El Servei de Salut informa en data 08/02/2021 que consta un gos censat (ref.6009) de
raça rottweiler, creuada amb pastor alemanys, de nom Harcore i codi microxip citat
anteriorment a nom del Sr. H.M.C..

No consta cap llicència per la tinença i conducció d’un gos de raça potencialment
perillosa a nom seu.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a H.
M.M.C., en data 30 de març de 2021. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 16 d’abril de 2021), segons el que
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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:
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:
• H.M.M.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 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.
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 H.M.M.C., 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 H.M.M.C., 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 H.M.M.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 H.M.M.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 3.001,00 euros a H.M.M.C., 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 H.M.M.C., 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. (7).

20. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A AM.M.R,PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS

GREU

I

MOLT

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 460-20 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:

«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1427/2021, de 23 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.M.M.R., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C20/31683, aixecada en data 22 d’octubre de 2020 a les 12:40 hores
pels Agents de la Policia Local número 2768 i 3998, referent al Carrer de la Gatassa,
38 de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 22/10/20, a les 12:40 hores, els agents van observar a la Sra. M. que passejava
un gos de raça potencialment perillosa, un pit bull, de nom: “Califa”, sense morrió al
carrer Gatassa.
El Servei de Salut informa, en data 08/02/2021, que no consta cap gos censat ni cap
llicència per la tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa a nom de
la Sra. À.M.R..
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
A.M.M.R., en data 4 de març de 2021. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 16 d’abril de 2021), segons el que
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Adm inistratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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:
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:
• A.M.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.
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 A.M.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 A.M.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 A.M.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
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 A.M.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 A.M.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 A.M.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. (7).

21. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A Y.M. PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS

GREU

I

MOLT

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS EXP. 392-20 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:

«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1483/2021, de 23 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a Y.M., per la comissió de presumpta infracció en matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C20/29891, aixecada en data 7 d’octubre de 2020 a les 01:30 hores pels
Agents de la Policia Local número 3788 i 3848, referent a la Plaça de Granollers de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 07/10/20, els agents van observar el Sr.M. que passejava un gos de raça
potencialment perillosa, un pit bull, de nom Zeus, deslligat i sense morrió al parc de
Cerdanyola.
El Servei de Salut informa en data 08/02/21 que no consta cap gos censat, ni llicència
per la tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa a nom de Y.M..
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
Y.M., en data 7 d’abril de 2021. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació amb
idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 16 d’abril de 2021), segons el que
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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:
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. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció
greu tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la
mateixa llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius,
als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos
considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze
anys.
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:
• Y.M.
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.
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 Y.M., 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 Y.M., 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 3.001,00 euros a Y.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e 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 Y.M., 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 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 Y.M., 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 Y.M., 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 3.001,00 euros a Y.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,52 euros a Y.M., 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. (7).

22. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A ME.C.C. PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS

GREU

I

MOLT

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 46-21 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:

«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 2835/2021, de 30 de març, es va incoar expedient
administratiu sancionador a M.E.C.C., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C20/34759, aixecada en data 18 de novembre de 2020 a les 17:45
hores pels Agents de la Policia Local número 4158 i 4288, referent a la Ronda de
Miguel de Cervantes de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 18/11/20, a les 17:45 hores, els agents van observar que un menor d’edat de
tretze anys passejava un gos de raça potencialment perillosa, un stafforshire a la rda.
Cervantes amb carrer Herrera, la propietària la qual és la Sra. C., qui va manifestar
que estava embarassada i anava al costat del gos, que no passava res.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.E.C.C., en
data 20 d’abril 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:

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.
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:
• MARY ESTELA CARRASCO CESPEDES
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.
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.E.C.C., 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.E.C.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.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 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.E.C.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 3.001,00 euros a M.E.C.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades».

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tretze hores i vint-i-cinc minuts de la
tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la
present acta.

L´Alcalde,

La Secretària General accidental

David Bote Paz

M. Lluïsa Guañabens Casarramona

