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ACTA NÚM. 12 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 28 DE JUNY DE 2021
==================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-vuit de juny de dos mil vint-i-u, a la una i cinc minuts
del migdia, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte de celebrar
sessió ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr.
DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President

Hi concorren:
En David Bote Paz

Alcalde

Juan Carlos Jerez Antequera

1r. Tinent d’Alcalde

Sergio Morales Diaz

2n. Tinent d’Alcalde

Laura Seijo Elvira

3a. Tinenta d’Alcalde

Núria Moreno Romero

4a. Tinenta d’Alcalde

Miquel Angel Vadell Torres

5è. Tinent d’Alcalde

Anna Villarreal Pascual

8a. Tinenta d’Alcalde

Excusen la seva assistència:
M. Luisa Merchán Cienfuegos

6a. Tinenta d’Alcalde

Elizabet Ruíz Moreno

7a. Tinenta 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. Arpovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior de 14/06/2021
2. DESPATX OFICAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
3. Modificació Oferta Ocupació Públcia 2021 i Modificació Oferta Ocupació Pública
Vigent.

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica4. Aprovació dels documents comptables corresponents a les factures dels mesos
de gener a abril 2021 de la Fundació Pere Tarrés, relatives als serveis de gestió
integral de la xarxa de casals municipals de gent gran i als serveis juvenils
d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa de l’oficina jove del
Maresme.

CIM INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Benestar Social5. Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al programa “Servei Local de
Teleassistència-Any 2021-2024.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei Assessorament i Gestió6. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 122/2021, de 10
de maig, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu 80/2020-2A.

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

-Servei d’Espais Públics7. Aprovació inicial del Projecte executiu de les obres de Tub Verd a l´avinguda
Lluís Companys i entorns, promogut per AMSA, amb un pressupost d´execució
per contracte de1.564.438,16 euros (21% 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

-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica8. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per S.M.U.
9. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per E.M.P.

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió10. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per D.N.S. en el sentit de
revoca les sancions imposades per les infraccions, en matèria de gossos
potencialment perillosos, relatives a la manca d’assegurança de responsabilitat
civil i a la manca d’identificació del gos amb microxip
11. Estimar parcialment les al·legacions presentades per DS.R.L. i imposar per la
comissió d’unes infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos, les
següents sancions: 1,442,43 euros per portar el gos sense llicència i 180,31
euros per dur el gos sense morrió la via pública.
12. Aprovar la imposició de sancions a MDR M.G., per la comissió d’infraccions greu
i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Exp. 17121 gp)
13. Arpovar la imposició de sancions a RM.B.R., per la comissió d’una infracció molt
greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (Exp. 172-21 gp)

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 14/06/2021.

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

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

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
3. MODIFICACIÓ OFERTA OCUPACIÓ PÚBLCIA 2021 I MODIFICACIÓ OFERTA
OCUPACIÓ PÚBLICA VIGENT.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
«Fets
1.- La oficina tècnica de la Direcció de Recursos Humans i Organització, en informe de
data 18 de juny de 2021, proposa una modificació de l´Oferta d´Ocupació Pública del
2021, així com una modificació de l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) vigent.
2.- En relació a la proposta de modificació de la OOP del 2021, i tot i que el passat 17
de maig de 2021 es va aprovar l’OOP de 2021, incloent en el càlcul de la taxa de
reposició d’efectius les baixes definitives i les incorporacions fins a aquella data,
posteriorment una persona més ha causat baixa definitiva a l´Ajuntament, en concret,
un agent del servei de la Policia Local, i no s’ha produït cap reingrés o incorporació
computable, motiu pel qual es proposa incorporar a la OOP del 2021 aquesta plaça
d´agent de la Policia Local, la número 274.

Així mateix, es proposa incorporar la plaça 3939, de tècnica mitjana per la via del
foment de la promoció interna, la qual ja constava en una oferta d´ocupació anterior
però havia caducat.
3.- Quant a la modificació de l´Oferta d´Ocupació Pública vigent, es proposen les
següents correccions:

•

A la convocatòria de places d’auxiliar administratiu (en curs), s’ha detectat que a
l’OOP aprovada a l’any 2018 consta el codi de plaça 31069 i ha de ser 3886.No
té afectació a la taxa de reposició d’efectius.

•

A les places d’agent, s’ha detectat que a l’OOP aprovada a l’any 2020 consta el
codi de plaça 383 i ha de ser 386. No té afectació a la taxa de reposició
d´efectius.

•

A l’informe tècnic de data 5 de maig de 2021 d’aprovació de l’OOP 2021 consta
al punt 2 de les propostes el següent: ¨modificant la categoria i el règim de la
plaça 3849, tècnic/a mitjà/na, grup A2, de la plantilla de personal funcionari¨.
Aquesta modificació, per error de transcripció, no va quedar palesa a la proposta
d’aprovació de l’OOP 2021 i modificació de les anteriors, que va ser aprovada
per la Junta de Govern Local el passat 17 de maig de 2021, motiu pel qual cal
incorporar-la. No té afectació a la taxa de reposició d´efectius.

4.- En conseqüència, es proposa l’esdentada modificació de l’Oferta d’Ocupació Pública
de l’any 2021, incorporant una plaça d’agent de la policia local i una de tècnica mitjana,
totes dues places de la plantilla de personal funcionari, així com la modificació de l’Oferta
d’Ocupació Pública (OOP) vigent, corregint les errades que es fan constar a l’informe
tècnic i que per economia processal, es dóna per reproduït.
Fonaments de dret
1.- L’article 285.1 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 endavant TRLMRLC) estableix que
les corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes d'ocupació, d'acord
amb el que s'estableixi reglamentàriament i en aquest sentit, l’article 57 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals (en endavant RPEL), estableix que el ple o l’òrgan corporatiu màxim de
l’entitat local, dins del primer trimestre de cada any natural, ha d’aprovar l’oferta pública
d’ocupació un cop aprovat el pressupost de l’exercici de què es tracti. Aquesta
competència es va delegar a la Junta de Govern Local per Decret d’Alcaldia 1975/2019
de 19 de juny.
2.- L’oferta d’ocupació pública (en endavant OOP), un cop aprovada, s’ha de publicar al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans
de l’Administració de l’Estat que correspongui, a l’efecte de publicació coordinada amb
la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de les administracions públiques,

i se n’ha de trametre còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya.
3.- D’acord amb l’article 56 del RPEL constitueixen l’oferta d’ocupació pública de cada
entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales,
classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que
corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels
sistemes reglamentaris. En tot cas, cal incloure a l’oferta d’ocupació les places ocupades
per personal interí, i els llocs de treball de caràcter laboral reservats per a personal
permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent. És per aquest motiu que
l’OOP s’ha d’agrupar en dos annexos, un per les places de personal funcionari i, l’altre,
per les places de personal laboral.
4.- La Disposició Addicional Primera del TRLMRLC, estableix que els preceptes
d'aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació
bàsica de l'Estat, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es
produeixi la revisió de la legislació estatal. En el supòsit de modificació de la legislació
bàsica, continuen essent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una
interpretació harmònica amb els nous principis de la legislació estatal, mentre no hi hagi
adaptació expressa de la legislació autonòmica.
5.- En aquest sentit, l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en
mèrits del qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en
endavant TRLEBEP), també disposa que les necessitats de recursos humans, amb
assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal
de nou ingrés han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a través d’un altre
instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, cosa que
comporta l’obligació de convocar els processos selectius corresponents per a les places
compromeses i fins a un deu per cent addicional, i fixar el termini màxim per convocarlos. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument similar s’ha de
desenvolupar dins el termini improrrogable de tres anys.
En el seu punt dos, el mateix article indica que l’oferta d’ocupació pública o instrument
similar, que han d’aprovar anualment els òrgans de govern de les administracions
públiques, s’ha de publicar en el diari oficial corresponent i en el seu punt tres, estableix
que l’oferta d’ocupació pública o instrument similar pot contenir mesures derivades de
la planificació de recursos humans.
6.- L’article 19.uno.1 i 4.2 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2021 (en endavant LPGE), estableix que “La incorporació
de personal de nou ingrés amb una relació indefinida en el sector públic, a excepció dels
òrgans que preveu l’apartat u.e) de l’article anterior, es regula pels criteris assenyalats
en aquest article i se subjecta a una taxa de reposició d’efectius del 110 per cent en els
sectors prioritaris i del 100 per cent en els altres sectors.
Les entitats locals que tinguin amortitzat el seu deute financer a 31 de desembre de
l’exercici anterior tenen un 110 per cent de taxa en tots els sectors¨.

Quant als cossos de policia local, l´article 19. Ú.4 de la LPGE augmenta aquesta taxa
de reposició fins el 115%.
L’apartat 7 de l’article 19.Ú, estableix que per calcular la taxa de reposició d’efectius, el
percentatge de taxa màxim fixat s’aplica sobre la diferència resultant entre el nombre
d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar de prestar
serveis a cadascun dels respectius sectors, àmbits, cossos o categories, i el nombre
d’empleats fixos que s’hi van incorporar, en l’exercici esmentat, per qualsevol causa,
excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o que hi van reingressar des de
situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, es
computen els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia,
declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la
condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en qualsevol altra
situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de
retribucions a càrrec de l’Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte
les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres administracions
públiques.
No computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius les
places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció interna
i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial.
7.- A banda de l’anterior, i pel que fa a les places de consolidació de l’ocupació temporal,
de conformitat amb l’article 11 del RDL 23/2020, de 23 de juny, pel qual s´aproven
mesures en matèria d’energia i d´altres àmbits per a la reactivació econòmica, amplia el
termini per aprovar i publicar les ofertes d´ocupació pública relatives als processos
d´estabilització fins a 31 de desembre de 2021.
8.- L’article 19. Dos de la LPGE també condiciona la validesa de la taxa autoritzada a
l’apartat u, número 2 abans exposat, al fet que les places resultants s’incloguin en una
oferta d’ocupació pública que, de conformitat amb el què estableix l’apartat 2 de l’article
70 del TRLEBEP, han d’aprovar els òrgans respectius de Govern de les administracions
públiques i que s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província, de la comunitat
autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada any.
La validesa d’aquesta autorització també està condicionada al fet que la convocatòria
de les places s’efectuï mitjançant la seva publicació en el diari oficial de la província,
comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys, a
comptar de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin les
places esmentades, amb els requisits que estableix el paràgraf anterior, de conformitat
amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 70 del TRLEBEP.
Els apartats ú a quatre de l’article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per
l’any 2021 tenen caràcter bàsic, d’acord amb el que s’estableix en el seu apartat setè, i
es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució.
9.- L’article 61.1 del TRLEBEP estableix que els processos selectius han de tenir
caràcter obert i garantir la lliure concurrència, sense perjudici del que està establert per

a la promoció interna i de les mesures de discriminació positiva que preveu aquest
Estatut.
10.-De conformitat amb l’article 60 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei dels ens locals, així com l’article 70 del TRLEBEP,
la present proposta presenta alguna modificació en relació a l’OOP de l’exercici 2020,
modificació que requereix seguir els mateixos tràmits d’aprovació, publicació i
comunicació que l’oferta principal. No es considera modificació, l’augment de les places
objecte de convocatòria en un 10% si així es preveu genèricament i específicament a
l’oferta i sempre que s’aprovi per Decret de l’Alcalde-President de la corporació abans
de l’inici de les proves.
11.-Per últim, i donant compliment a allò establert a l’article 37.1.i, del text refós de la
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en data 15 de juny de 2021, s’han acordat en
mesa negociadora, els criteris generals de l’oferta d’ocupació pública amb la
representació dels treballadors.
Vist l’informe jurídic corresponent.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Modificar l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2021,
incorporant dues places a la plantilla de personal funcionari, una d´agent de la policia local
i una de tècnic/a mitjà/na.
Segon.- MODIFICAR l’oferta d’ocupació pública vigent en els següents termes:
o
o

o

o

modificant la categoria i el règim de la plaça 3849, tècnic/a mitjà/na, grup
A2, de la plantilla de personal funcionari.
Procedir a la correcció de les errades materials detectades a l’OOP ja
vigent, especificades a la part expositiva d´aquesta proposta, en el sentit
següent:
Places d’auxiliar administratiu, a l’OOP 2018 consta el codi 31069 i ha de
ser el codi 3886.
Places d’agent, a l’OOP 2020 consta el codi 383 i ha de ser el codi 386.

Tercer.- PUBLICAR íntegrament la present resolució amb l’esmentada oferta
d’ocupació pública al DOGC i al BOPB i trametre’n còpia a la Direcció General
d’Administració Local de Catalunya, així com als òrgans de l’Administració de l’Estat
corresponents.

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

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica4. APROVACIÓ DELS DOCUMENTS COMPTABLES CORRESPONENTS A LES
FACTURES DELS MESOS DE GENER A ABRIL 2021 DE LA FUNDACIÓ PERE
TARRÉS, RELATIVES ALS SERVEIS DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA XARXA DE
CASALS MUNICIPALS DE GENT GRAN I ALS SERVEIS JUVENILS D’INFORMACIÓ,
ASSESSORAMENT I INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA DE L’OFICINA JOVE DEL
MARESME.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Relació de fets
Vistes les factures de Serveis a la Ciutadania, dels mesos de gener, febrer, març i abril
de 2021 dels serveis relatius als casals de la gent gran i als serveis juvenils d’informació,
assessorament i intervenció socioeducativa, que presta la Fundació Pere Tarrés a
l’Ajuntament de Mataró, s’exposa el següent:
Primer.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 04 d’abril de 2017, es va
adjudicar la contractació del servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals
de gent gran, a favor de la Fundació Pere Tarrés, per un import de fins a 595.192,20
euros, IVA no inclòs. El contracte establia una durada de dos anys a partir del dia 1 de
juny de 2017.
Finalitzat aquest contracte durant l’any 2019, s’ha seguit prestant aquest servei per part
de la Fundació Pere Tarrés. Consultada la comptabilitat, consten despeses a nom
d’aquest contractista i d’aquest mateix objecte realitzades mitjançant document ADO,
d’import 101.380,30€ l’any 2019, 210.855,99€ l’any 2020 i 71.891,40€ en aquest exercici
2021. La quantitat acumulada des de la finalització del contracte fins a l’exercici actual
és de 384.127,89 euros.
En l'esborrany de l'informe de fiscalització plena del segon semestre de l’exercici 2020,
s’exposa que de la revisió efectuada de les obligacions en el pressupost de despeses,
s’ha detectat que per diferents proveïdors, entre els quals hi consta la Fundació Pere
Tarrés, les quantitats acumulades per un mateix servei superen els límits fitxats per a la
formalització de contractes menors, incorrent en possibles fraccionaments de contractes
Considerant que amb aquest contractista s’ha superat el topall acumulat del límit de
despesa que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació de
les factures corresponents a l’exercici 2021 a la Junta de Govern, d’acord amb el detall
següent:
1.- ADO 2021/57663, d’import 17.904,80€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de

gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes de gener de 2021.
2. ADO 2021/57696, d’import 16.629,70€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de
gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes de febrer de
2021.
3.-ADO 2021/57708, d’import 18.793,50€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de
gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes de març de 2021.
4. ADO 2021/57710, d’import 18.563,40€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de
gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes d’abril de 2021.
Per aquest servei, relatiu a la gestió integral de la xarxa de casals de la gent gran, s’ha
aprovat la seva licitació per part de la Junta de Govern Local de data 08 de febrer de
2021, i adjudicat a l’empresa Incoop SCCL, per un termini de dos anys, mitjançant acord
de la Junta de Govern Local de data 14 de juny de 2021
Segon.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2015 es van
adjudicar els serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa
de l’Oficina Jove del Maresme, a favor de la Fundació Pere Tarrés per un període de
dos anys. Es va acordar la pròrroga del contracte referit per un període de temps de dos
anys, fins el dia 31 d’octubre de 2019, i per un import de 857.391,64 euros, IVA exclòs.
Finalitzada aquesta pròrroga, s’ha seguit prestant aquest servei per part de la Fundació
Pere Tarrés.
Consultada la comptabilitat, consten despeses a nom d’aquest contractista i d’aquest
mateix objecte realitzades mitjançant document ADO, d’import 63.303,49€ l’any 2019,
304.816,09€ l’any 2020 i 132.191,75€ en aquest exercici 2021. La quantitat acumulada
des de la finalització del contracte prorrogat fins a l’exercici actual ascendeix a
500.311,33 euros.
En l'esborrany de l'informe de fiscalització plena del segon semestre de l’exercici 2020,
s’exposa que de la revisió efectuada de les obligacions en el pressupost de despeses,
s’ha detectat que per diferents proveïdors, entre els quals hi consta la Fundació Pere
Tarrés, les quantitats acumulades per un mateix servei superen els límits fitxats per a la
formalització de contractes menors, incorrent en possibles fraccionaments de contractes
Considerant que amb aquest contractista s’ha superat el topall acumulat del límit de
despesa que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació de
les factures corresponents a l’exercici 2021 a la Junta de Govern, d’acord amb el detall
següent:
1. ADO 2021/46380 , d’import 31.156,29€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció

socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de gener de 2021.
2. ADO 2021/46370 , d’import 34.020,99€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de febrer de 2021.
3. ADO 2021/46519 , d’import 33.922,92€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de març de 2021.
4. ADO 2021/57239 , d’import 33.091,55€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes d’abril de 2021.
Per aquest servei, relatiu a la gestió dels serveis juvenils d’informació, assessorament i
intervenció socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme, s’ha aprovat la seva licitació
per part de la Junta de Govern Local de data 23 de novembre de 2020, i adjudicat a
l’empresa Iniciatives i Programes S.L, per un termini de dos anys, mitjançant acord de
la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2021
Tercer.- Vistos els informes realitzats pel servei gestor, relatius a la gestió dels serveis
juvenils d’informació, assessorament i intervenció socioeducativa, i a la gestió integral
de la xarxa de casals municipals de gent gran, i vist l’informe de la Intervenció de Fons
número 131.

Fonaments de dret
El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
Les bases d’execució del pressupost 2021.
La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre.
Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient.
En tant que actualment, amb aquest contractista s’ha superat el topall del límit de
despesa que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat
d’Adminstració, Bon Govern i Mobiliat, per sobre del qual la competència correspon a la
Junta de Govern (Art. 19.3.A.2):
Art. 19.3.A.2 (Bases d’Execució del Pressupost de 2021): Són competències del la Junta
de Govern:
Autoritzar les despeses dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei de
contractes del sector públic, a partir d’1.000.000 d’euros dels valors estimats pels

contractes d’obres i, de 250.000 euros de valor estimat del contracte per a la resta de
contractes...
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol,
de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon
Govern i Mobilitat PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:
Únic.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents
operacions comptables:
1. ADO 2021/57663, d’import 17.904,80€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de
gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes de gener de
2021.
2. ADO 2021/57696, d’import 16.629,70€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de
gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes de febrer de
2021.
3. ADO 2021/57708, d’import 18.793,50€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de
gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes de març de 2021.
4. ADO 2021/57710, d’import 18.563,40€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu al servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de
gent gran de La Llàntia, Cirera, Molins, Rocafonda, Les Santes-Escorxador,
l'Havana, Parc, Cerdanyola, Pla d'en Boet i Oriol Batista, del mes d’abril de 2021.
5. ADO 2021/46380 , d’import 31.156,29€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de gener de 2021.
6. ADO 2021/46370 , d’import 34.020,99€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de febrer de 2021.
7. ADO 2021/46519 , d’import 33.922,92€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes de març de 2021.
8. ADO 2021/57239 , d’import 33.091,55€, del proveïdor FUNDACIÓ PERE
TARRÉS i relatiu a serveis juvenils d’informació, assessorament i intervenció
socioeducativa de l’Oficina Jove del Maresme- Espais joves Rocafonda,
Cerdanyola, La Llàntia i Pla d'En Boet del mes d’abril de 2021.”

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

CIM INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA

-Benestar Social5. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ AL PROGRAMA
“SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA-ANY 2021-2024.
La senyora Laura Seijó Elvira, Regidora delegada de Benestar Social i Promoció de la
Salut, presenta la següent proposta
“Relació de fets
1. Des de l’any 2013 l’Ajuntament de Mataró gestiona un programa de teleassistència
domiciliària adreçat a persones grans o discapacitades i realitzat en col•laboració amb
la Diputació de Barcelona a través de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
2. En data 11/06/2020 la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona aprovà, per
delegació de la presidència les bases per a la gestió i desenvolupament del programa
“Servei Local de Teleassistència-Anys 2021-2024” per tal de regular i ficar els criteris i
el procediment de prestació del servei de teleassistència entre els ens locals de la
província de Barcelona que ho sol•licitin i d’acord amb la minuta que s’hi inclou. Aquest
acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona juntament amb les bases per
a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència-Anys
2021-2024” consta publict en el BOPB de data 17/06/2020.
3.- La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el 12 de
novembre de 2020, aprovà per delegació de la presidència la modificació de la base 11
(Finançament del programa), la Base 13 (obligacions dels Ens Locals) i la Base 14
(Obligacions de la Diputació de Barcelona), de les Bases per a la gestió i
desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència-Anys 2021-2024”, en
el sentit d’establir que la liquidació dels serveis prestats als Ens llocals adherits es faci
de forma quadrimestral i no a la finalització de l’exercici pressupostari. Aquest acord es
publicà al BOPB de 17/11/2020.
4.- Les bases preveuen (Base 11) que el servei es finança amb les aportacions dels ens
locals i de la Diputació de Barcelona, que es distribueixen de la següent manera:
- Un 47 % a càrrec de la Diputació de Barcelona
- Un 53% a càrrec dels Ens locals participants en el programa.

Els imports del contracte per a la prestació del servei de teleassitència per als exercicis
2021(01/05) a 2024 (31/12), essent els següents:
- Pel servei de Teleassistència avançada d'intensitat moderada el preu unitari mensual
és de 12,30 € més 0,49 € en concepte de 4% d'IVA.
- Pel servei de Teleassistència avançada d'intensitat alta el preu unitari mensual és de
14,30 € més 0,57 € en concepte de 4% d'IVA.
5.- En el Pressupost municipal vigent hi ha crèdit adequat i suficient per fer front a la
despesa del servei, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 820201 231310 22799
Contractació serveis agència at. pers. dependència, projecte 2313115-002 Telealarma
pel que fa a l’exercici 2021, i es preveu que per a les propers anualitats 2022, 2023 i
2024 existeixi crèdit adequat i suficient als pressupost municipal corresponent.
6.- Consten a l’expedient els informes favorables de la cap del Servei de Benestar
Social, el jurídic i el d’intervenció de fons
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró al programa “Servei Local de
Teleassistència Any 2021-2024” de la Diputació de Barcelona, el qual es prestarà amb
subjecció a les bases aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona
en sessió celebrada l’11 de juny del 2020 i modificades per acord del mateix òrgan en
sessió de data 12 de novembre de 2020.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa del servei de teleassistència domiciliària –
exercicis 2021 (01/05) a 2024 (31/12), d’acord amb les anotacions comptables AD
número 12021000060006, d’import 113.292’10.-EUR. i ADFUT número
12021000062431, d’import 510.000’00.-EUR. a favor de la Diputació de Barcelona, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 820201 231310 22799 Contractació serveis agència
at. pers. dependència, projecte 2313115-002 Telealarma. Es condiciona l’aprovació i
disposició dels imports corresponents als exercicis 2022 a 2024 a l’existència de crèdit
adequat i suficient a la partida abans indicada del pressupost municipal que s’aprovin
per a les esmentades anualitats”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).
CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió6. DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM.
122/2021, DE 10 DE MAIG, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 12

DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
80/2020-2A.
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la proposta
següent:

“Antecedents de fet::
Per SENTÈNCIA núm. 122/2021 de 10 de maig, el Jutjat Contenciós-Administratiu núm.
12 de Barcelona ha decidit el següent:
“DESESTIMAR el recurso presentado por la representación procesal de INCERSA, S.A.
con expresa condena en costas a la recurrente hasta un máximo de 200 euros por todos
los conceptos.
Contra esta sentencia no cabe recurso alguno por lo que es firme.”
L'acte administratiu recorregut és la Resolució recaiguda en l’expedient núm.
CR02033149 i 1800000872, dictada pel Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat
i Bon Govern de l’Ajuntament de Mataró, en data 13 de maig de 2019, mitjançant Decret
3608, desestimant el Recurs de Reposició formulat per INCERSA, S.A i ratificant una
sanció de 600,00 euros, per una infracció de caràcter molt greu, d'acord amb l'article 77
j) de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
La representació processal de la part actora va al·legar diferents motius d’impugnació:
en primer lloc, que no va rebre avís de notificació en relació a la sanció que fa referència
a la identificació del conductor i que, com sempre havia rebut per mail l’avís, s’havia
generat una confiança entre administració i administrat; que va complir amb l’obligació
d’identificar quan va rebre la notificació, i que per tant, no existeix culpabilitat, doncs no
va ser avisada de la posada en disposició. Finalment, va al·legar vulneració del
procediment per absència de proposta de resolució i falta de motivació, perquè no se li
va comunicar la causa per la que no s’admetia la identificació.
L’Administració va defensar que la notificació del requeriment, funció que l’Ajuntament
de Mataró té delegada en l’ORGT, es va fer mitjançant el sistema e-NOTUM, havent-se
enviat avís a la direcció de correu electrònic de l’empresa; que la notificació per mitjans
electrònics es practicar conforme a dret i que la recurrent va reconèixer, en els escrits
presentats en via administrativa, que va cometre un error involuntari.
La Sentència desestima el recurs contenciós-administratiu interposat per INCERSA, S.A
contra la resolució sancionadora, declarant-la ajustada a dret, i ratifica l'import de la
sanció de 600,00 euros, amb condemna expressa a costes.
A la vista del contingut de la sentència esmentada,
Vist l'article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per

la resolució de l'Alcaldia núm. 4975 de data 19 de juny de 2019, proposo els següents
ACORDS:
PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 122/2021
de 10 de maig, del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona,
en relació al recurs contenciós administratiu 80/2020 -2A, contra la
resolució de data 13 de maig de 2019.

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 QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS

-Espais Públics7. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE TUB VERD
A L´AVINGUDA LLUÍS COMPANYS I ENTORNS, PROMOGUT PER AMSA, AMB UN
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE 1.564.438,16 EUROS (21% IVA
INCLÒS).
Francisco Javier Gomar Martín, Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició
Ecològica i Cultura presenta la proposta següent:

“Fets
L’empresa Aigües de Mataró SA presenta el Projecte Projecte Executiu de les obres
del Tub Verd a l’Avinguda Lluís Companys i entorns, redactat per Estudis i Projectes
d'Urbanisme i Obres Públiques SL.
L’objecte d’aquest projecte és l’ampliació de les instal·lacions del tub verd per
l’Avinguda Lluís Companys i l’Avinguda Gatassa i entorns per donar subministrament
als diferents equipaments i diverses activitats privades situades al voltant del nou
traçat. Per tal d’alimentar aquests nous consums s’estendran ramals pel carrer de
Joaquim Puig i Pidemunt, pel carrer Carrasco i Formiguera, pel carrer d’Alarona, per
l’illa on està situat l’Institut Laia l’Arquera i per l’illa on hi ha el Camp de futbol i el
Poliesportiu Eusebi Millan.
La nova canonada discorrerà per la calçada dels vials i en el traçat per l’interior de l’illa,
pels passatges i espais no edificats dels equipaments.

En l’execució del tub verd a la illeta central de la Plaça Laia Arquera s’afectaran els
parterres enjardinats. S’hauran d’enretirar unes plantacions i desmuntar una part de la
xarxa de reg. Posteriorment, es reposaran les zones afectades al seu estat inicial.
Per l’execució del tub verd caldrà actuar en la calçada dels vials i s’afectarà el trànsit
rodat. També s’afectaran algunes voreres i caldrà efectuar desviaments dels
recorreguts de vianants. Prèviament a l’execució de la canalització, caldrà realitzar uns
desviaments provisionals de trànsit, que venen grafiats als plànols 6. En algun cas es
definiran recorreguts alternatius que es senyalitzaran degudament. En el creuament
del Camí del Mig a la Plaça Serra i Xifré es realitzaran les rases per fases, sempre
mantenint el trànsit del vial. Es col·locaran unes planxes metàl·liques de protecció
sobre el tram de rasa excavat. Un cop completada l’excavació de la rasa en tota la
seva longitud, llavors, en horari nocturn es col·locarà la canonada, s’efectuarà el
rebliment de la rasa i s’executarà el paviment.
El termini d’execució de les obres és de 4 mesos segons la planificació de les obres
inclosa en el Projecte.
El pressupost d’execució material és de 1.086.490,84€, sense IVA i un pressupost
d’execució per contracte de 1.564.438,16€ incloses les despeses generals del 13%, el
benefici industrial del 6%, i l’IVA del 21 %.
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.
L’enginyer municipal de la secció d’infraestructures del Servei d’Espais Públics, en
data 17 de juny de 2021, ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que
impedeixi l'aprovació inicial d'aquest projecte 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 regidor delegat de Srveis, Sostenibilitat i Transició ecològica
proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents, ACORDS:

Primer.- Aprovar inicialment el “del Projecte Executiu de les obres del Tub Verd a
l’Avinguda Lluís Companys i entorns, i el seu estudi de seguretat i salut, amb un
pressupost de 1.292.924,10€, més 271.514,06€ que corresponen al 21% d’IVA, amb
un total de 1.564.438,16€ 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 Policia Local, al Servei de Mobilitat i a
Aigües de Mataró SA.

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 Jurídica8. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT
DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER S.M.U.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Supòsit de fet
Per decret 4986/2021, de 4 de juny, es va nomenar interinament per substitució la
senyora S.M.U. com a auxiliar administrativa, al 66,66% de la jornada plena establerta
a l´Ajuntament de Mataró, amb efectes del 22 d´abril de 2021, i se la va adscriure a un
lloc d´auxiliar administrativa al Servei de Gestió Econòmica.
La senyora M. ha presentat, per registre d’entrada número E-08121- 2021-020902,
sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en la què demana compatibilitzar les
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada de
caràcter professional com a dissenyadora gràfica i packaging d´entitats i marques a la
localitat d´Arenys de Munt.
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. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la suma
de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana) de
mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la jornada ordinària de treball s’ha
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana)
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55
hores/setmana.
Per tant, cal advertir a la interessada que aquesta segona activitat no pot modificar, ni
interferir en la jornada i horari que té establert la interessada en aquest Ajuntament, tal
i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com l’article 343
del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter 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.
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats
o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos
últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta

incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a
atendre en el desenvolupament del lloc públic.
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública
per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès
a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb
el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses
les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el
dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
9. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de 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 casos, autorització
expressa prèvia.
10. 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.
11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple de la
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o
incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3
d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de Govern Local la competència sobre
declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de
la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada per la senyora S.M.U. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària de caràcter
professional, com a dissenyadora gràfica 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).

9. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI CONCURRENT
DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER E.M.P.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Supòsit de fet
Per decret 2154/2017, de 10 de març, es va nomenar interinament per vacant la senyora
E.M.P. com a tècnica mitjana i se la va adscriure a un lloc de cap de Secció d’Oficis i
Serveis del Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró.
La senyora M. ha presentat, per registre d’entrada número E-08121- 2021-021153,
sol•licitud de reconeixement de compatibilitat en la què demana compatibilitzar les
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada de
caràcter professional com a arquitecta tècnica.
Segons manifesta la senyora E.M.P. l’activitat consistirà en realitzar, de forma puntual,
certificats energètics i cèdules d’habitabilitat de segona ocupació.
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. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la suma
de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot superar la jornada
ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un 50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions de
treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la jornada
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana) de
mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2021 la jornada ordinària de treball s’ha
establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanals (36,40 hores/setmana)
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55
hores/setmana.
Per tant, cal advertir a la interessada que aquesta segona activitat no pot modificar, ni
interferir en la jornada i horari que té establert la interessada en aquest Ajuntament, tal
i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats catalana, així com l’article 343

del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.
5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o
mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter 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.
6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les de
caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei d’Entitats
o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi intervingut en els dos
últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta
incompatibilitat les activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a
atendre en el desenvolupament del lloc públic.
7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el personal a
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública
per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és possible el
reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès
a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l'entitat local en què presti
serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni directament amb la que
realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb
el que tingui atribuït en l’entitat local; quan la realització d’activitats privades, incloses
les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el
dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic.
9. En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de 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 casos, autorització
expressa prèvia.
10. 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.

11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple de la
Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de compatibilitat o
incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3
d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de Govern Local la competència sobre
declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de
la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat
PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada per la senyora E.M.P. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària de caràcter
professional, com a arquitecta tècnica 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 QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió10.

ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER

D.N.S EN EL SENTIT DE REVOCAR LES SANCIONS IMPOSADES PER LES
INFRACCIONS, EN MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS,

RELATIVES A LA MANCA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I A LA
MANCA D’IDENTIFICACIÓ DEL GOS AMB MICROXIP.
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la proposta
següent:
«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- En data 18 de desembre de 2020, va tenir entrada per Registre General de
l’Ajuntament un recurs de reposició interposat per D.N.S., entrat en data 16 de desembre
a l´oficina de Correus, contra la resolució sancionadora, de la Junta de Govern Local de
data 11 de novembre, per infracció en matèria de gossos potencialment perillosos.
SEGON.- L'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent, per
tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l'article 123.1
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
TERCER.- El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes legalment
previst a l’efecte, segons l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent-se notificat en legal forma
la resolució de l’expedient a D.N.S. en data 20 de novembre de 2020.
VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS:
En el seu escrit de recurs Sr. N. al·lega que el dia dels fets ell passejava el gos perquè
la titular de l’animal, la Sra. S.S.C., estava embarassada i no podia. Així mateix exposa
que, quan els policies els van aturar, el gos no duia el morrió posat perquè li acabaven
de donar aigua i que els hi van dir que allò era només un avís.
El Sr. N. aporta la prova documental següent: còpia de l’assegurança de responsabilitat
civil amb venciment 28-04-2018, documentació de l’animal del Consell de Veterinaris de
Catalunya, en la que consta que la titularitat de l’animal correspon a S.S.C., i la cartilla
veterinària amb les dades del gos. Que per aquests motius sol·licita que les sancions
siguin derivades a la propietària del gos.
Valorada la documentació per part de la instructora, es constata que, la Sra. S. és la
propietària de l’animal i per tant la responsable d’identificar-lo amb microxip, censar-lo i
contractar l’assegurança de responsabilitat civil, però que es manté l’obligació del Sr. N.
de disposar d’una llicència per conduir el gos el dia dels fets, i d’assegurar-se que aquest
portés el morrió posat; així, es considera procedent revocar les sancions imposades per
Acord de la Junta de Govern Local, de data 11 de novembre de 2020, relatives a la
infracció greu recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de
Gossos considerats Potencialment Perillosos, per manca d’assegurança de
responsabilitat civil i, a la infracció greu tipificada a l’article 13.2 de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos, per manca d’identificació del gos amb microxip, en tant que assegurar

l’animal i identificar-lo són obligacions que corresponen a la titular de l’animal, la Sra.
S.S.C..
L’article 8, apartats 1 i 2, del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de desenvolupament
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos, preveuen, respectivament, que “La presència d’animals
potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que els
condueixi i controli, porti la llicència administrativa a que es refereix l’article 3 d’aquest
Reial Decret...” i que “Els animals de l’espècie canina potencialment perillosos, en llocs
i espais públics, hauran de portar obligatòriament morrió apropiat per la tipologia racial
de cada animal”.
L’article 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos, estableix que: “Igualment, tota persona que
condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència atorgada
per l’ajuntament.”
CONCLUSIÓ:
Per tot allò anteriorment exposat, es considera procedent l’estimació parcial del recurs
de reposició interposat per D.N.S., en data 16 de desembre de 2020, contra la resolució
sancionadora de la Junta de Govern Local de data 11 de novembre, pel que fa a les
infraccions relatives a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de
Gossos considerats Potencialment Perillosos, per manca d’assegurança de
responsabilitat civil i, a la infracció greu tipificada a l’article 13.2 de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos, per manca d’identificació del gos amb microxip.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, 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 aquesta matèria a la regidora
de Seguretat Pública.
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 el recurs de reposició interposat per D.N.S., pels motius
recollits en la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Revocar les sancions imposades per infraccions greus tipificades als articles
7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos considerats
Potencialment Perillosos, per manca d’assegurança de responsabilitat civil i 13.2 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos, per manca d’identificació del gos amb microxip
.TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades».

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

11. ESTIMAR PARCIALMENT LES AL•LEGACIONS PRESENTADES PER DS.R.L I
IMPOSAR, PER LA COMISSIÓ D’UNES INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, LES SEGÜENT SANCIONS: 1.442,43 EUROS
PER PORTAR EL GOS SENSE LLICÈNCIA I 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 1419/2021, de 23 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a DS.R.L., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número 949924/2020, aixecada en data 9 de novembre de 2020 a les 20:31 hores pels
Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de
l’ABP de Mataró número 11523 i 13910, referent a l’Avinguda del Corregiment de Mataró
de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 09/11/20, a les 20:31 hores, els agents van observar el Sr. R. passejant un gos
de raça potencialment perillosa, un stafforshire, sense morrió a la via pública.
La persona denunciada es trobava en un parc públic amb el gos i, quan va veure els
agents, va sortir corrents, aixecant el gos pel collar. Quan va ser aturada va manifestar
que havia sortit corrents perquè el gos no duia morrió.

El Servei de Salut informa, en data 08/02/2021, que no consta cap gos censat ni llicència
per la tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa a nom de DS.R.L..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a DS.R.L., en data
9 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, Bufet Adelaida Molina SLP, en
representació de DS.R.L., va presentar al registre municipal, en data 30 de març de
2021, escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de l’expedient, i 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 a la bonificació legalment establerta.
VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS:
En el seu escrit, el Sr. R., representat per Bufet Adelaida Molina SLP, al·lega que la
propietària de l’animal és la Sra. E.D.P. i aporta la cartilla de l’animal que així ho acredita.
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 DS.R.L. no és
el propietari de l’animal, i que les obligacions d’assegurar-lo, identificar-lo i censar-lo,
corresponen a la propietària de l’animal; així mateix es constata que es manté l’obligació
del Sr. R. 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 a Bufet Adelaida Molina, SLP en data 17 de maig 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:
• DS.R.L.
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 infracció 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 DS.R.L. 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 DS.R.L..
A la proposta de resolució de les al·legacions es va proposar imposar una sanció de
2.404,06 euros a DS.R.L.. 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 DS.R.L.. 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 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.- Estimar parcialment les al·legacions presentades al decret d’inici per DS.R.L.
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 DS.R.L..
TERCER.- Imposar una sanció de 1.442,43 euros a DS.R.L. 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 DS.R.L. 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).

12.

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS MDR.M.G, PER LA COMISSIÓ

D’INFRACCIONS GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 171-21 GP)
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la proposta
següent:

«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 3846/2021, de 4 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a MDR.M.G., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C20/30044, aixecada en data 8 d’octubre de 2020 a les 09.30 hores
pels Agents de la Policia Local número 4178 i 1998, referent a la Plaça del Turó de Mata
de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 08-10-2020, la persona denunciada passejava un gos de raça potencialment
perillosa, un pit bull, de nom ¨Thor¨ a la plaça Turó de Mata, sense disposar de llicència
per la conducció de gossos perillosos.
El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni llicència per la tinença i
conducció d´un gos de raça perillosa a nom de la Sra. R.D.M..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a MDR.M.G., en
data 14 de maig 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. 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:
• MDR.M.G.

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 MDR.M.G., 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 MDR.M.G., 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 MDR.M.G., 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, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
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 següents acords:

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a MDR.M.G., 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 MDR.M.G., 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 MDR.M.G., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades.»

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

13. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A RM.B.R., PER LA COMISSIÓ D’UNA
INFRACCIÓ

MOLT

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 172-21 GP)
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la proposta
següent:
«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 3738/2021, de 29 d’abril, es va incoar expedient
administratiu sancionador a RM.B.R., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C20/33690, aixecada en data 7 de novembre de 2020 a les 10:40 hores pels
Agents de la Policia Local número 3298 i 3178, referent al Carrer d’Onofre Arnau, 23 de
08301 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 07-11-2020, a les 10:40 hores, els agents van observar que la persona
denunciada passejava un gos de raça potencialment perillosa, un stafforshire, de nom
Zeo, al carrer Onofre Arnau, sense la llicència de gos perillós. El Sr. B. va presentar
l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, on constava la raça de l’animal,
identificat amb número de microxip 985113001206187, i va manifestar que residia al
carrer XXXX, núm. XX de Mataró.

Consultada la base de dades municipals el Sr. B. no consta empadronat a Mataró.
El Servei de Salut informa que no consta cap llicència per la tinença de gos perillós a
nom de RM.B.R..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a RM.B.R., en
data 5 de maig 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:
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.
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:
• RM.B.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 RM.B.R., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article
13.1.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 RM.B. R., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos
.SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades.»

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

FORA CONVOCATÒRIA

Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb
posterioritat a la convocatòria s’ha presentat una proposta del CIM de Gestió de
d’Administració General i Bona Governança del Servei de Compres i Contractacions
que, per tràmit d’urgència, convindria tractar en aquesta sessió.
La urgència és ratificada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels 7 assistents
a la Junta.
-Servei de Compres i Contractacions14. ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL I VERTICAL A LA CIUTAT DE MATARÓ A FAVOR DE L’EMPRESA
BOR SEÑALIZACIONES Y COMPLEMENTOS 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 8/03/2021 es va convocar la licitació del servei
de senyalització horitzontal i vertical de la ciutat de Mataró.
2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes han presentat proposta les
següents empreses:
Tevasenyal, SA
Señalizaciones Villar, SA
Señalizaciones Jica, SA
Apimovilidad, SA
Proseñal, SLU
Girdodservices, SL
Bor Señalizaciones y Complementos, SL
Serovial, SL
3. Mitjançant informe de data 10 de juny de 2021, l´enginyer de mobilitat efectua la
valoració del sobre 2 , criteris automàtics, amb el següent resultat:
Oferta econòmica

Tevasenyal, SA: 49,05 punts

Señalizaciones Villar, SA: 54,73 punts
Señalizaciones Jica, SA: 47,81 punts
Apimovilidad, SA: 52,86 punts
Proseñal, SLU: 46,59 punts
Girdodservices, SL: 58,68 punts
Bor Señalizaciones y Complementos, SL: 70 punts
Serovial, SL: 47,78 punts

L´oferta presentada per l´empresa Bor Señalizaciones y Complementos, SL és
anormalment baixa, per aquest motiu se li requereix que la justifiqui. El Servei de
Mobilitat accepta la justificació presentada.
Millora terminis d´execució

Tevasenyal, SA: 12,000 punts
Señalizaciones Villar, SA: 10,250 punts
Señalizaciones Jica, SA: 15,400 punts
Apimovilidad, SA: 20,800 punts
Proseñal, SLU: 22,500 punts
Girdodservices, SL: 11,025 punts
Bor Señalizaciones y Complementos, SL: 19,250 punts
Serovial, SL: 19,500 punts

Resultant la següent valoració final:

Tevasenyal, SA: 61,052 punts
Señalizaciones Villar, SA : 64,980 punts
Señalizaciones Jica, SA: 63,210 punts

Apimovilidad, SA: 73,659 punts
Proseñal, SLU: 69,091
Girdodservices, SL: 69,708
Bor Señalizaciones y Complementos, SL: 89,250 punts
Serovial, SL: 67,280 punts

Es proposa adjudicar el servei de senyalització horitzontal i vertical a la ciutat de Mataró
a l´empresa Bor Señalizaciones y Complementos SL.
S’adjunta còpia del informe.
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 senyalització horitzontal i vertical a la
ciutat de Mataró a favor de l’empresa Bor Señalizaciones y Complementos 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 728.421,16 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 881.398,60 € a favor de l’ empresa Bor Señalizaciones y
Complementos SL.
Cinquè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents
comptables:

D núm. 62552 per import de 220.347,40 €.
AD_FUT núm. 62557 per import de 661.042,20 €.
AFUT/ núm. 62556 per import de 550.868,50 €
A/ núm.62553 per import de 110.173,70 €

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).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tretze hores i vint 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

