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ACT A NÚM. 13 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 19 DE JULIOL DE 2021
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el dinou de juliol de dos mil vint-i-ú, 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
Sergio Morales Diaz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Excusa la seva assistència:
Juan Carlos Jerez Antequera

1r. Tinent d’Alcalde

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens
Casarramona, que certifica.

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:
1.

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el
28/06/2021.
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2.

DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
Servei de Compres i Contractacions3. Adjudicació del Servei de manteniment i millora dels sistemes de regulació del
trànsit i de la xarxa de comunicacions per fibra òptica (GTM 2021/000018414)
4. Adjudicació del Servei de gestió de l’Escola Municipal de Música de Mataró

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

D’OCUPACIÓ

I

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
-Servei d’Urbanisme i Patrimoni5. Aprovació inicial de la Modificació puntual del PMU-11 Iveco-RENFE /
Farinera relativa a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de
Reparcel·lació del PMU

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió6. Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 187/2021, de 23
de juny,dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 410/2019-A contra la resolució
dictada el 25 de juliol de 2019 pel Regidor Delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern.

PRECS I PREGUNTES
Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Gestió Econòmica7. Ratificació acord de la concessió per la instal·lació ascensor a la Rda. Sant
Oleguer, 9-11.
8. Ratificació acord de la concessió per la instal·lació ascensor a la Rda. Sant
Oleguer, 41-43.
9. Ratificació acord de la concessió per la instal·lació ascensor a la Rda. Sant
Oleguer, 29-31

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
10. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per J.D.M.
11. Declaració segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball
principal presentada per I.P.M

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió12. Aprovar la imposició de sancions a O.G., per la comissió d’infraccions greu i molt
greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 95-21
GP).
13. Aprovar la imposició de sancions a G.P.M., per la comissió d’infraccions greu i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 96-21
GP
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14. Aprovar la imposició de sancions a R.D.M., per la comissió d’infraccions greu i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp. 77-21
GP).
15. Desestimar les al·legacions presentades a la proposta de resolució en matèria de
gossos potencialment perillosos,per C.S.C i imposar una sanció de 2.404,06
euros per portar el gos sense llicència i 3.001,00 euros per no disposar
d’assegurança de responsabilitat civil.
16. Desestimar el recurs de reposició presentat per J.T.M, en matèria de gossos
potencialment perillosos, contra l’acord pel qual s’imposaven les següent
sancions: 2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no
disposar d’assegurança de responsabilitat civil, 3.001,00 euros per portar el gos
deslligat i sense morrió a la via pública i 300,52 euros per la manca d’identificació
del gos amb microxip.

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 28/06/2021.

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

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

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
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-Servei de Compres i Contractacions-

3. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I MILLORA DELS SISTEMES
DE REGULACIÓ DEL TRÀNSIT I DE LA XARXA DE COMUNICACIONS PER
FIBRA ÒPTICA (GTM 2021/000018414)
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 data 3 de maig de 2021 es va iniciar el
procediment de contractació del servei de manteniment i millora dels sistemes de
regulació del trànsit i de la xarxa de comunicacions per fibra òptica, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.142.224,82 euros, IVA no
inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes han presentar proposta les
següents empreses:

ACISA, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA
ALUVISA, Alumbrados Viarios, SA
KAPSCH
UTE ETRA BONAL-ETRALUX

3. Mitjançant informe de data 6 de juliol de 2021, l´enginyer del Servei de Mobilitat
efectua la valoració del sobre 2 , criteris que depenen d´un judici de valor, amb el
següent resultat:

ACISA, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA - 9 punts
ALUVISA, Alumbrados Viarios, SA – 15 punts
KAPSCH – 3 punts
UTE ETRA BONAL-ETRALUX – 3 punts
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5. Mitjançant informe de data 8 de juliol de 2021, l´enginyer del Servei de
Mobilitat efectua la valoració del sobre 3, criteris automàtics, amb el següent
resultat:

ACISA, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA - 80 punts
ALUVISA, Alumbrados Viarios, SA – 79,40 punts
KAPSCH – 68,35 punts
UTE ETRA BONAL-ETRALUX – 71,55 punts

Resultant la següent valoració final:

ACISA, Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA – 89,00 punts
ALUVISA, Alumbrados Viarios, SA – 94,40 punts
KAPSCH – 71,35 punts
UTE ETRA BONAL-ETRALUX – 74,55 punts

Es proposa adjudicar el del servei de manteniment i millora dels sistemes de
regulació del trànsit i de la xarxa de comunicacions per fibra òptica a l´empresa
Alumbrados Viarios SA
S’adjunta còpia dels informes.

5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la partides del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2021 i se’n preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per
als exercicis 2022 i 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:
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Primer. Adjudicar la contractació del servei de manteniment i millora dels sistemes de
regulació del trànsit i de la xarxa de comunicacions per fibra òptic a favor de
l’empresa Alumbrados Viarios SA 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 1.045.143,58 euros, IVA no inclòs,
pels dos anys de durada del contracte.

Tercer. Condicionar l’ adjudicació al fet que l´ empresa adjudicatària , en el termini
màxim de deu dies hàbils a comptar des del següents a la recepció de la notificac ió
del present acord, aporti:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia per import de 52.257,18 €, corresponent al
5% del pressupost d´ adjudicació.
b) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.

c) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

d) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un
volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres
últims acabats, ha de ser almenys de 3.769.341 €.

e) Relació dels serveis realitzats de la mateixa naturalesa o similar a l’objecte
del contracte realitzat en el transcurs dels 3 últims anys, indicant import, data i
destinatari.
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f) Certificats acreditatiu d’haver executat, en els últims tres anys com a mínim el
manteniment de les instal.lacions semafòriques a dues ciutats amb més de 100
cruïlles semafòriques i centre de control semafòric dintre de la Unió Europea
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al
qual s’hagi prestat el servei

g) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013,
de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets
de las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per
a la igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa.

Advertint a l´ adjudicatari que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que
han retirat la seva oferta.

Quart. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització no
es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la
documentació expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest
termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals
a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment.

Cinquè. Disposar a favor d´Alumbrados Viarios SA l´import de 1.264.623,72 €

Sisè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents
comptables:

Document A/ núm. 73634 per import de 345.523,01 €.
Document A_FUT/ núm. 73635 per import de 1.036.569,03 €.
AD núm. 73637 per import de 210.770,62 €.
AD_FUT núm. 73639 per import de 1.053.853,10 €.

Setè. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides dels
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pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2022 i 2023, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.

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

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

4. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE L’ESCOLA MUNICIPAL DE
MÚSICA DE MAT ARÓ.
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 3/05/2021 es va convocar la licitació del servei
de gestió de l’ Escola de Música de Mataró

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes ha presentat proposta una
única empresa, Musicop SCCL.
3. Mitjançant informe de data 14 de juny de 2021, la cap del servei d´Educació
efectua la valoració del sobre 2, criteris que depenen d´un judici de valor, i conclou
que la proposta presentada per Musicop SCCL compleix amb tots els requisits tècnics
que es demanaven en el plec de clàusules.

4. Mitjançant informe de data 12 de juny de 2021, la cap del servei d´Educació
efectua la valoració del sobre 3, criteris automàtics, i proposa l´adjudicació del servei
de gestió de l’Escola Municipal de Música a l’ empresa Musicop SCCL.

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.
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D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern, l’adopció dels següents acords:
Primer . Adjudicar la contractació del servei de gestió de l’Escola Municipal de
Música de Mataró a favor de l’empresa Musicop SCCL 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 1.210.767,74 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. Autoritzar i disposar l’import de 1.465.028,96 € a favor de l’ empresa Musicop
SCCL
Cinquè. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els següents documents
comptables:
Relació AD núm. 2481 per import de 259.088,19 €.
Relació AD_FUT núm. 2482 per import de 732.514,48 €.
Relació AD_FUT núm. 2483 per import de 473.426,29 €.
Relació A/ núm. 2478 per import de 259.090 €
Relació AFUT/ núm. 2480 per import de 473.429 €
Relació AFUT/ núm. 2479 per import de 732.519 €
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
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atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les esmentades
anualitats.
Setè. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el perfil del contractant».

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

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

I

CREACIÓ

D’OCUPACIÓ

I

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
-Servei d’Urbanisme i Patrimoni-

5, APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PMU-11 IVECORENFE / FARINERA RELATIVA A LES FINQUES RESULTANTS 5.1, 5.2, 7.2 I 9.1
DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PMU
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la
Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent:

«El 10 de desembre de 2013, el Conseller de Territori i Sostenibilitat va aprovar
definitivament la Segona Modificació Puntual del Pla General de Mataró que
proposava modificar el sector de Millora Urbana (PMU-03d) previst al planejament,
substituint-lo per un polígon d’actuació urbanística i dos sectors de Millora Urbana: la
UA-89d Ernest Lluch/ Valldeix, el PMU-10 Isaac Peral/ Renfe i el PMU-11 IvecoRenfe/ Farinera.

El Pla de Millora Urbana 11 Iveco-Renfe/ Farinera (PMU-11) es va aprovar
definitivament per acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en
sessió de 29 de gener de 2015, donant conformitat al text refós que incorporava les

11

prescripcions indicades a l’acord d’aprovació definitiva de 10 de juny de 2015, i va ser
publicat al DOGC el 7 d’octubre de 2015.
D’acord amb les determinacions de la 2a MPPG, un dels objectius del PMU-11 IvecoRenfe/ Fainera era la transformació de l’àmbit d’Iveco-Renfe a un sector mixt
d’habitatge i terciari a fi d’adequar-se al caràcter residencial del conjunt de l’àrea en la
que estan ubicats, completant, d’aquesta manera, la remodelació del front marítim de
Mataró.
Per assolir aquest objectiu, la MPPG va fixar una edificabilitat màxima al sector de
millora urbana PMU-11 de 71.556 m2 de sostre, establint un sostre màxim residencial
de 60.020 m2 (84%) i un sostre terciari mínim de 11.536 m2 (14%).
D’acord amb el marc establert a la MPPG, El PMU-11 va fixar els percentatges de
cada tipologia de sostre. Així, l’apartat 2.3.3. de la memòria d’ordenació del PMU-11
Iveco-Renfe/ Farinera “Edificabilitat, zonificació i usos “ disposava: L’edificabilitat
atorgada al sector de millora urbana PMU-11 és de 71.556 m2 de sostre màxim, dels
quals 60.020 m2 corresponen al nou sostre residencial màxim i 11.536 m2 restants
corresponen a sostre terciari mínim, és a dir, es manté la relació residencial (84%) –
terciari (16%) prevista al planejament general vigent.
Sens perjudici de la distribució d’usos, existeix interès municipal en augmentar la
dotació de sostre terciari de l’àmbit del PMU-11 amb l’objectiu de promocionar l’eix
d’activitat que s’inicia al Tecnocampus i fins al centre urbà de la ciutat, habilitant un
nou sostre per usos terciaris en l’àmbit de Iveco- Renfe, dotat de grans equipaments
comunitaris que requereixen disposar del complement d’un sostre destinat a activitats
econòmiques per poder desenvolupar adequadament la seva activitat.
Amb motiu d’aquest interès municipal, el dia 20 de maig de 2021, Prom ocions
Urbanístiques de Mataró, S.A., administració actuant de l’àmbit, i Maresyterey, S.L.,
propietari de finca aportada 4.3 al Projecte de Reparcel·lació del PMU, van formalitzar
un conveni pel qual Maresyterey s’obligava a promoure una modificació puntual del
PMU-11, amb l’objectiu d’incrementar el percentatge de sostre terciari en les finques
que li havien estat adjudicades al Projecte de Reparcel·lació del PMU-11.
El 27 de maig de 2021, Maresyterey, S.L. ha presentat un document tècnic de
Modificació Puntual del PMU-11 Iveco-Renfe/ Farinera referida a les finques
resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del PMU per a la seva
tramitació. D’acord amb la memòria d’ordenació, els objectius de la proposta es
resumeixen en:


Augmentar el percentatge de sostre terciari respecte el residencial a les illes
5, 7 i 9 del Projecte de Reparcel·lació;
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A les parcel·les 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1, transformar l’ús de 7.284,5 m2 st de sostre
destinat habitatge lliure en el planejament vigent i passar-lo a sostre terciari
comercial;



Reajustament entre usos terciaris i residencials per optimitzar la ubicació del
sostre destinat a HPO i concertat dins les parcel·les 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 el què
suposarà concentrar l´HPO a les parcel·les 5.1, 5.2 i 9.1 i situat tot el sostre
concertat en la 5.1.



Modificar les condicions d’edificació de la parcel·la 7.2, augmentant el gàlib
d’ocupació de l’edificació en planta baixa de la parcel·la 7.2.



Els reajustaments no van en detriment dels valors d’aprofitament adjudicats a
PUMSA com a administració actuant, en el marc de la reparcel·lació. Per tant
la modificació és neutra per PUMSA ja que mantindrà els mateixos drets i
aprofitaments que en la reparcel·lació aprovada.



La resta d’illes del PMU-11 vigent no queden afectades per les determinacions
d’aquesta modificació.

Per assolir aquests objectius, la modificació comportarà:


Transformació dels usos d’una part del sostre destinat a residencial lliure i
passar-lo a sostre comercial/ terciari a les parcel·les 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1. En
aquestes mateixes parcel·les també es preveuen una redistribució de
l’habitatge protegit i concertat.
Amb els nous usos assignats per la modificació del PMU, la valoració de les
parcel·les 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 s’ha reajustat d’acord amb els criteris del PR.



Es modificarà el gàlib màxim edificatori en planta baixa de la parcel·la 7.2.,
que s’amplia pel límit oest fins el llindar de la parcel·la, en el què limita amb
l’equipament públic.

L’àmbit de la modificació del PMU-11 proposada només afecta a finques 5.1, 5.2, 7.2
i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del PMU-11, que són propietat de Maresyterey,
S.L. i PUMSA.
Consten incorporats a l’expedient els informes tècnic i jurídic corresponents.
Resulten d’aplicació, entre d’altres, els articles 70, 85 i següents, 96 i 102 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya; i els articles 90, 91, 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
En base als antecedents exposats i els fonaments de dret que resulten d’aplicació,
PROPOSO l’adopció dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la Modificació Puntual del Pla de Millora Urbana 11
“Iveco-Renfe/ Farinera”, referit a les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte
de Reparcel·lació del PMU 11 “Iveco-Renfe/ Farinera”, aprovat definitivament per
Decret d’Alcaldia 9997/2019 de 16 de desembre´, el qual haurà d incorporar les
següents prescripcions, d’acord amb l’informe tècnic unit a l’expedient:
1. Incorporar al títol de l’apartat de la Memòria “2.3. Justificació de la modificació
puntual del PMU 11”, l’afegitó següent: “... i compliment del Pla general
vigent”. Cal adjuntar el quadre comparatiu de la distribució global dels usos,
entre el PMU-11 i la MPG-076 per justificar el compliment del planejament
general;
2. Corregir “l’Article 1.Abast” de les normes urbanístiques de la Modificació del
PMU, que defineix les illes afectades per la Modificació del PMU, en el sentit
d’incloure la illa 9 i concretar que l àmbit de la modificació es correspon amb
les finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i 9.1 del Projecte de Reparcel·lació del
PMU11 “Iveco-Renfe/ Farinera”.
SEGON.- Suspendre, per un termini màxim de 2 anys, la tramitació de plans
urbanístics derivats, projectes de gestió i urbanització; i l’atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de
construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, a excepció
de les previstes a l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol i al règim
transitori que s’aprova, a l’àmbit de la modificació (finques resultants 5.1, 5.2, 7.2 i
9.1. del Projecte de Reparcel·lació del PMU “Iveco-Renfe/ Farinera”).
TERCER.- Obrir un període d’informació pública d’un mes, prèvia publicació d’edictes
en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya,
al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.

QUART.- Sol·licitar als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials,
emetin informe en el termini d’un mes, d’acord amb l’article 85.5 del Text refós de la
Llei d’urbanisme.
CINQUE.- Notificar-ho a les persones propietàries afectades, als efectes escaients».

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió-

6. DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM.
187/2021, DE 23 DE JUNY,DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 410/2019-A CONTRA LA RESOLUCIÓ DICTADA
EL 25 DE JULIOL DE 2019 PEL REGIDOR DELEGAT DE SERVEIS CENTRALS,
SEGURETAT I BON GOVERN.
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:

«Per Decret 6303/2019, de 25 de juliol de 2019, del Regidor Delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern es va dictar resolució sancionadora que desestima
el recurs de reposició interposat pel Sr. A.L. contra la sanció imposada en matèria de
trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, per no respectar el conductor
d’un vehicle el llum vermell no intermitent d’un semàfor (Art. 146 RGC), i que ratifica
l’import de 200 euros i la retirada de 4 punts, recaiguda en l’expedient PE02035244.

El Sr. A.L. va interposar un recurs contenciós administratiu contra el referit Decret
sancionador davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona; i el recurs
contenciós es tramità pel procediment abreujat 410/2019 –A pel Jutjat Contenciós
Administratiu 2 de Barcelona.
En data 23 de juny de 2021, practicades les actuacions processals procedents , es
dictà Sentència núm. 187/2021 que resol:
“DESESTIMAR el recurso contencioso-administrativo interpuesto por DON A.L.
contra las resoluciones administrativas identificadas en el Fundamento Jurídico
Primero de la presente resolución judicial. Sin costas.”
La sentència és favorable als interessos municipals.
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de
Govern Local per resolució d’Alcaldia núm. 4975/2019 de 19 de juny, proposo els
següents ACORDS:
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Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 187/2021, de
23 de juny de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, en
relació al recurs contenciós administratiu 410/2019-A contra la resolució dictada el 25
de juliol de 2019 pel Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució»

Es donen per assabentats.

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 SERVEIS ECONÒMICS

-Servei de Gestió Econòmica7. RATIFICACIÓ ACORD DE LA CONCESSIÓ
ASCENSOR A LA RDA. SANT OLEGUER, 9-11.

PER

LA INSTAL·LACIÓ

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:

“Atès el Decret núm.1581, de data 24 de febrer de 2021 del Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, el contingut del qual és el següent:
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“Atesa la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici plurifamiliar d’habitatges
situat a la Rda. Sant Oleguer núm. 9-11, de llicència d’obres per a la instal·lació d’un
ascensor a la via pública, segons documentació tècnica presentada al registre
d’entrada amb el núm. 08121300082020044789 de data 2 de desembre de 2020 (a
situar en una porció de terreny quadrada de 1,80 x 1,80 m2 situada a la vorera a 1,66
metres de la façana de la Rda. Sant Oleguer confrontant amb el bloc) amb la finalitat
de millorar l’accessibilitat a l’edifici.
Vist que de la documentació obrant a l’expedient, aquest carrer consta degudament
assentat a l’Inventari Municipal de Béns i Drets de la Corporació, amb la qualificació
jurídica de bé de domini públic afecte a l’ús públic general, amb la qualificació
urbanística: sistema viari (Clau C).
Vistos els informes tècnics emesos, així com el de valoració del domini públic afectat i
jurídic favorable a la concessió demanial a favor de l’esmentada Comunitat de
Propietaris per tal de que es pugui ocupar una porció de sòl públic que garanteixi
l’efectivitat del servei d’ascensor.
D’acord amb el previst a la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions
Públiques; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local a Catalunya; la Llei 9l Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya
es normes urbanístiques contingudes en el Pla General d’Ordenació Urbana de
Mataró, en especial la Disposició Addicional 7a, i el Plec de clàusules jurídic
administratives i econòmiques generals, que ha de regir les concessions demanials
de sòl públic necessari per a la instal·lació i utilització d’aparells elevadors per a
persones, amb la finalitat de donar servei als edificis residencials plurifamiliars, la
instal·lació dels quals sigui tècnicament inviable sense ocupar privativament una
porció de sòl de domini públic municipal..
En ús de les competències delegades per Decret 4705/2020, de 9 de juliol, RESOLC:
PRIMER.-

Atorgar una concessió demanial a la Comunitat de Propietaris de la
Ronda Sant Oleguer, 9-11, de Mataró, amb NIF H-61912911, per a l’ús
d’una porció de domini públic de 3,24 m2 (1,80 m x 1,80 m) situada
confrontada a la finca esmentada, per a la instal·lació d’un aparell
elevador per a persones, que hi doni servei.
Aquesta concessió s’atorga, sense perjudici de la restant normativa
d’aplicació, amb subjecció al plec de condicions jurídic administratives,
econòmiques i d’explotació, que s’ha referit a la part expositiva i que
s’annexa a la present resolució com Annex núm. 1.
La denegació, revocació o caducitat de la llicència per executar les
obres projectades per a la construcció/instal·lació de l’ascensor,
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constituiran, sense perjudici d’altres establertes, causes resolutòries de
la concessió.
La localització de l’espai subjecte a concessió s’identifica gràficament
en el plànol que s’annexa a la present resolució com Annex núm. 2.
SEGON.-

Emplaçar el representant legal de la Comunitat de Propietaris de la
Ronda Sant Oleguer, 9-11, de Mataró, per tal que en el termini de 30
dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord,
comparegui davant les oficines municipals situades al Carreró, 13-15,
de Mataró, 2n pis, Servei de Gestió Econòmica (dies laborables, de
dilluns a divendres, de 9 h a 14 h), per a la procedir a la signatura de
l’Acta d’atorgament de la concessió objecte de la present resolució,
amb l’advertiment que davant la incompareixença sense justa causa en
el termini indicat, s’entendrà com que la Comunitat de Propietaris
renuncia a la concessió atorgada.
Caldrà aportar el justificant acreditatiu del pagament referit en el punt
Tercer

TERCER.-

Requerir la Comunitat concessionària per tal que dins del termini
concedit en l’anterior punt i com a requisit previ a la signatura de l’Acta,
dipositi a la Tresoreria municipal un import total de 2.668,10 €, que es
correspon a la suma de:
-la garantia, per import de 100,15€, equivalent al 3% del
valor del domini públic ocupat
-el percentatge de les obres a executar, per import de
2.567,95€, -equivalent al 3% del pressupost de les obres
a executar per a garantir la reposició del domini públic al
seu estat original un cop finalitzat el termini de la
concessió
Aquest import es dipositarà mitjançant ingrés en efectiu metàl·lic, o per
transferència, al IBAN
ES 14 2038 6697 7361 0015 3658
Si el representant de la comunitat no diposita la garantia en el termini
atorgat, s’entendrà que la Comunitat de Propietaris renuncia a la
concessió que aquí se li atorga.
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QUART.-

Subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i
execució dels presents acords.

CINQUÈ.-

Notificar aquest acord al legal representant de la Comunitat de
Propietaris de l’edifici de Rda. Sant Oleguer núm. 9-11, al Servei de
Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats i al servei de Tresoreria.”

D’acord amb el que disposa l’article 41 el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals
(Decret 336/1998), en relació amb l’art. 221 i del Decret legislatiu 2/2003 del
TRLMRLC i en virtut de l’acord de Ple de data 3 d’octubre de 2019, de delegació de
competències d’aquest a la Junta de Govern Local, entre les quals es troba
l’atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis
plurifamiliars.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 4705/2020,
de 9 de juliol PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar el Decret núm.1581, de data 24 de febrer del 2021.
SEGON.- Notificar als interessats en l’expedient l’acord precedent adoptat.»

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

8. RATIFICACIÓ ACORD DE LA CONCESSIÓ
ASCENSOR A LA RDA. SANT OLEGUER, 41-43.

PER

LA INSTAL·LACIÓ

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta
“Atès el Decret núm.28, de data 5 de gener de 2021 del Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, el contingut del qual és el següent:
“Atesa la sol·licitud de la Comunitat de Propietaris de l’edifici plurifamiliar d’habitatges
situat a la Rda. Sant Oleguer núm. 41-43, de llicència d’obres per a la instal·lació d’un
ascensor a la via pública, segons documentació tècnica presentada amb número
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19.053 del juliol del 2019, amb número de visat 2019005521 amb la finalitat de
millorar l’accessibilitat a l’edifici.
Vist que de la documentació obrant a l’expedient, aquest carrer consta degudament
assentat a l’Inventari Municipal de Béns i Drets de la Corporació, amb la qualificació
jurídica de bé de domini públic afecte a l’ús públic general, amb la qualificació
urbanística: sistema viari (Clau C).
Vistos els informes tècnics emesos, així com el de valoració del domini públic afectat i
jurídic favorable a la concessió demanial a favor de l’esmentada Comunitat de
Propietaris per tal de que es pugui ocupar una porció de sòl públic que garanteixi
l’efectivitat del servei d’ascensor.
D’acord amb el previst a la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions
Públiques; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei municipal i de règim local a Catalunya; la Llei 9l Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya
es normes urbanístiques contingudes en el Pla General d’Ordenació Urbana de
Mataró, en especial la Disposició Addicional 7a, i el Plec de clàusules jurídic
administratives i econòmiques generals, que ha de regir les concessions demanials
de sòl públic necessari per a la instal·lació i utilització d’aparells elevadors per a
persones, amb la finalitat de donar servei als edificis residencials plurifamiliars, la
instal·lació dels quals sigui tècnicament inviable sense ocupar privativament una
porció de sòl de domini públic municipal..
En ús de les competències delegades per Decret 4705/2020, de 9 de juliol, RESOLC:
PRIMER.-

Atorgar una concessió demanial a la Comunitat de Propietaris de la
Ronda Sant Oleguer, 41-43, de Mataró, amb NIF H-59616938, per a
l’ús d’una porció de domini públic de 3,42 m2 (1,85 m x 1,85 m) situada
confrontada a la finca esmentada, per a la instal·lació d’un aparell
elevador per a persones, que hi doni servei.
Aquesta concessió s’atorga, sense perjudici de la restant normativa
d’aplicació, amb subjecció al plec de condicions jurídic administratives,
econòmiques i d’explotació, que s’ha referit a la part expositiva i que
s’annexa a la present resolució com Annex núm. 1.
La denegació, revocació o caducitat de la llicència per executar les
obres projectades per a la construcció/instal·lació de l’ascensor,
constituiran, sense perjudici d’altres establertes, causes resolutòries de
la concessió.
La localització de l’espai subjecte a concessió s’identifica gràficament
en el plànol que s’annexa a la present resolució com Annex núm. 2.
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SEGON.-

Emplaçar el representant legal de la Comunitat de Propietaris de la
Ronda Sant Oleguer, 41-43, de Mataró, per tal que en el termini de 30
dies, a comptar de l’endemà de la notificació d’aquest acord,
comparegui davant les oficines municipals situades al Carreró, 13-15,
de Mataró, 2n pis, Servei de Gestió Econòmica (dies laborables, de
dilluns a divendres, de 9 h a 14 h), per a la procedir a la signatura de
l’Acta d’atorgament de la concessió objecte de la present resolució,
amb l’advertiment que davant la incompareixença sense justa causa en
el termini indicat, s’entendrà com que la Comunitat de Propietaris
renuncia a la concessió atorgada.
Caldrà aportar el justificant acreditatiu del pagament referit en el punt
Tercer

TERCER.-

Requerir la Comunitat concessionària per tal que dins del termini
concedit en l’anterior punt i com a requisit previ a la signatura de l’Acta,
dipositi a la Tresoreria municipal un import total de 2.142,12 €, que es
correspon a la suma de:
- la garantia, per import de 86,1€, equivalent al 3% del valor del
domini públic ocupat
- el percentatge de les obres a executar, per import de 2.056,02€,
equivalent al 3% del pressupost de les obres a executar per a
garantir la reposició del domini públic al seu estat original un cop
finalitzat el termini de la concessió
Aquest import es dipositarà mitjançant ingrés en efectiu metàl·lic, o per
transferència, al IBAN
ES 14 2038 6697 7361 0015 3658
Si el representant de la comunitat no diposita la garantia en el termini
atorgat, s’entendrà que la Comunitat de Propietaris renuncia a la
concessió que aquí se li atorga.

QUART.- Subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i execució
dels presents acords.
CINQUÈ.-

Notificar aquest acord al legal representant de la Comunitat de
Propietaris de l’edifici de Rda. Sant Oleguer núm. 41-43, al Servei de
Llicències i Disciplina d’Obres i Activitats i al servei de Tresoreria.”
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D’acord amb el que disposa l’article 41 el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals
(Decret 336/1998), en relació amb l’art. 221 i del Decret legislatiu 2/2003 del
TRLMRLC i en virtut de l’acord de Ple de data 3 d’octubre de 2019, de delegació de
competències d’aquest a la Junta de Govern Local, entre les quals es troba
l’atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis
plurifamiliars.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 4705/2020,
de 9 de juliol PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:

PRIMER.- Ratificar el Decret núm.28, de data 5 de gener del 2021.
SEGON.- Notificar als interessats en l’expedient l’acord precedent adoptat».

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

9. RATIFICACIÓ ACORD DE LA CONCESSIÓ
ASCENSOR A LA RDA. SANT OLEGUER, 29-31.

PER

LA INSTAL·LACIÓ

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Atès el Decret núm.4888, de data 14 de juny de 2019 del Regidor Delegat
d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, el contingut del qual és el següent:
“Aquest Ajuntament estimat convenient facilitar la instal·lació d’ascensors als edificis
residencials plurifamiliars construïts abans de l’entrada en vigor de la Llei 24/1991, de
29 de novembre, de l’habitatge, i que segons la normativa actualment vigent, haurien
de disposar-ne, quan per la seva instal·lació calgui ocupar totalment o parcialment
espais de domini públic, i ha treballat en aquesta línia.
Per instrumentar aquesta possibilitat s’ha tramitat una modificació de les Normes
urbanístiques del Pla General d’Ordenació Urbana d’aquest municipi, que s’ha
plasmat en la Disposició Addicional 7a de les referides normes, i que ha estat
aprovada definitivament el 30 de maig de 2007.
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Igualment i en la mateixa línia s’ha aprovat un plec de clàusules normalitzat per
instrumentar les autoritzacions d’ocupació del domini públic, per posar ascensors als
edificis que gaudeixen dels requisits recollits a la normativa urbanística (acord del Ple
municipal de 12 d’abril de 2007). El plec està aprovat definitivament, tal com s’indica
al Decret 6042/2007, de 4 de juliol. Aquestes autoritzacions es vehiculen mitjançant
l’atorgament de concessions demanials.
La comunitat de propietaris de la ronda Sant Oleguer, 29-31, d’aquest municipi, ha
sol·licitat una concessió demanial per ocupar una porció de la via pública a la qual
afronta, que és la ronda Sant Oleguer, per instal·lar un ascensor.
Un cop obtinguts els informes tècnics i jurídics adients, favorables a l’atorgament de
la concessió demanada, es creu oportú atendre la referida sol·licitud.
Resulten aplicables la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques; el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local a Catalunya; les normes urbanístiques del Pla Genera l
d’Ordenació Urbana de Mataró, en especial la Disposició Addicional 7a, i el plec de
clàusules juridicoadministratives i econòmiques generals, que ha de regir les
concessions demanials de sòl públic necessari per a la instal·lació i utilització
d’aparells elevadors per a persones, amb la finalitat de donar servei als edificis
residencials plurifamiliars, la instal·lació dels quals sigui tècnicament inviable sense
ocupar privativament una porció de sòl de domini públic municipal.
En ús de les competències delegades per Decret 8832/2017 de 6 d’octubre,
RESOLC:
PRIMER.- Atorgar a la Comunitat de Propietaris de la Ronda Sant Oleguer, 29-31, de
Mataró, amb NIF H-59149690, i domicili a la ronda Sant Oleguer, 37-39, d’aquesta
ciutat, una concessió demanial d’una porció de la Ronda Sant Oleguer de 3,42 m2
(1,85 m x 1,85 m) per la instal·lació i posada en funcionament d’un aparell elevador
per persones, que doni servei a l’edifici residencial plurifamiliar situat a la ronda Sant
Oleguer, 29-31, de Mataró.
Aquest vial consta incorporat a la fitxa 11B-1368 l’Inventari Municipal de Béns i Drets
com a propietat municipal, amb la qualificació de bé de domini públic afecte a l’ús
públic.
VALORACIÓ DEL SÒL: 2.869,79 €
VALORACIÓ DE LA CONCESSIÓ (a efectes tributaris)= 1.147,92 € euros.
S’adjunta com annex núm. 1 plànol on s’identifica gràficament la porció objecte de
concessió.
Aquesta concessió s’atorga amb subjecció al plec
de condicions
juridicoadministratives, econòmiques i d’explotació que han de regir les concessions
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demanials del sòl públic necessari per a la instal·lació i utilització d’aparells elevadors
per a persones, aprovat provisionalment per acord del Ple de 12 d’abril de 2007, i
aprovat definitivament, segons Decret 6042/2007, de 4 de juliol, de la consellera
delegada de Serveis Centrals. S’atorga també amb subjecció a la Disposició
Addicional 7a de les Normes Urbanístiques de Pla General d’Ordenació.
S’adjunta com annex núm. 2 el plec de condicions que regeix la concessió.
La denegació, revocació o caducitat de la llicència per executar les obres projectades
per la construcció de l’ascensor, constituiran causes resolutòries de la concessió.
SEGON.- Convocar el representant legal de la Comunitat de Propietaris de la Ronda
Sant Oleguer, 29-31, de Mataró, per tal que en el termini de 30 dies, a comptar des
de l’endemà de la notificació d’aquest acord, comparegui davant les oficines
municipals situades al Carreró, 13-15, de Mataró, 2n pis, Servei de Gestió Econòmica
(dies laborables, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h), degudament legitimat, per
signar l’acta d’atorgament de la concessió. Si el representant de la comunitat no
compareix a signar l’acta en el termini atorgat i no acredita justa causa
d’incompareixença, s’entendrà que la Comunitat de Propietaris renuncia a la
concessió que aquí se li atorga.
TERCER.- Requerir la comunitat concessionària per tal que, dins del termini concedit
per signar l’acta administrativa de la concessió i prèviament a la seva signatura,
dipositi a la Tresoreria municipal una garantia per import equivalent al 3% del valor
del domini públic ocupat (86,1 €) i del pressupost de les obres (2.056,02 €), és a dir,
un total de 2.142,11 €) per garantir el bon ús del domini públic que es cedeix i la seva
reposició al seu estat original, a la finalització de la concessió.
La garantia es dipositarà mitjançant ingrés en efectiu metàl·lic, o per transferència, al
núm. de compte ES 14 2038 6697 7361 0015 3658 de BANKIA. La garantia també es
pot dipositar mitjançant aval bancari o mitjançant contracte de crèdit i caució.
El representant de l’adjudicatari haurà de d’aportar a l’acte de signatura de la
concessió el justificant acreditatiu de la constitució de la garantia. L’acta de la
concessió no es podrà signar sense l’acompliment d’aquest requisit previ.
Si el representant de la comunitat no diposita la garantia en el termini atorgat,
s’entendrà que la Comunitat de Propietaris renuncia a la concessió que aquí se li
atorga.
QUART.- Subscriure tots els documents necessaris per al perfeccionament i execució
dels presents acords.
CINQUÈ.- Notificar aquest acord al legal representant de la Comunitat de Propietaris
de l’edifici de Rda. Sant Oleguer núms. 29-31, al Servei de Llicències i Disciplina
d’Obres i Activitats i al servei de Tresoreria.”
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D’acord amb el que disposa l’article 41 el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals
(Decret 336/1998), en relació amb l’art. 221 i del Decret legislatiu 2/2003 del
TRLMRLC i en virtut de l’acord de Ple de data 3 d’octubre de 2019, de delegació de
competències d’aquest a la Junta de Govern Local, entre les quals es troba
l’atorgament de concessions demanials per a instal·lar ascensors en edificis
plurifamiliars.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 4705/2020,
de 9 de juliol PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Ratificar el Decret núm. 4888, de data 14 de juny de 2019.
SEGON.- Notificar als interessats en l’expedient l’acord precedent adoptat».

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

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

10. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVIT AT
PRIVADA AMB EXERCICI
CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER J.D.M.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Fets
1.- El Sr. J.D.M., funcionari interí fora de plantilla, ocupant un lloc de treball
d’assessor jurídic, adscrit al servei de Compres i Contractacions, des del 19 d’abril
de 2021 al 18 de juliol de 2021, per portar a terme l’assessorament jurídic a la
nova plataforma de licitació electrònica i la posada en marxa del seguiment
d’expedients de localred, ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona
activitat en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta
Corporació amb un càrrec electe de regidor (regidor delegat d’urbanisme i
habitatge, seguretat ciutadana i oficina d’atenció al ciutadà) a l’Ajuntament de
Tiana, amb dedicació parcial de 13 hores setmanals i una retribució anual bruta de
16.000 euros, segons certificat emès pel Secretari general de la corporació
esmentada en data 4 de març de 2020.
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2.- De la pàgina web de l’Ajuntament de Tiana es comprova que el Sr. D. té
delegades les matèries d’oficina d’atenció al ciutadà, seguretat i civisme,
planejament, gestió i disciplina urbanística, projectes d’urbanització (seguiment i
supervisió), patrimoni públic i habitatge i habitatge social.

Fonamentació jurídica
I.- En primer lloc, es fa precís partir de l’article 1 de la Llei 53/1984, de 26 de
desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques, que disposa el següent:
“1. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá
compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de
un segundo puesto de trabajo, cargo o actividad en el sector público, salvo en los
supuestos previstos en la misma.
A los solos efectos de esta Ley se considerará actividad en el sector público la
desarrollada por los miembros electivos de (...) las Corporaciones Locales, (...).
2. Además, no se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en esta Ley,
más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones
Públicas (...).
A los efectes del párrafo anterior, se entenderá por remuneración cualquier
derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una
prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo
periódico u ocasional.”
II.- L’article 5 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix com a
excepció a la incompatibilitat d’exercir una segona activitat en el sector públic per
part del personal al servei d’una Corporació local aquella que sigui amb el
desenvolupament d’un càrrec electe (com és el cas que ens ocupa) i estableix que
si és en règim de dedicació parcial, aquesta dedicació sempre haurà de ser fora
de la seva jornada laboral en l’Administració i sense que, en cap cas, superi els
límits retributius establerts legalment. Concretament, l’article 5 estableix el
següent:
“1. Por excepción, el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de los cargos electivos
siguientes:
(...)
b) Miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen en las mismas
cargos retribuidos en régimen de dedicación exclusiva.
2. En los supuestos comprendidos en este artículo sólo podrá percibirse la
retribución correspondiente a una de las dos actividades, sin perjuicio de las
dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra. No obstante,
26

en los supuestos de miembros de las Corporaciones Locales en la situación de
dedicación parcial a que hace referencia el artículo 75.2 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, se podrán percibir retribuciones
por tal dedicación, siempre que la desempeñen fuera de su jornada de trabajo en
la Administración y, sin superar en ningún caso los límites que con carácter
general se establezcan, en su caso. La Administración en la que preste sus
servicios un miembro de una Corporación local en régimen de dedicación parcial y
esta última deberán comunicarse recíprocamente su jornada en cada una de ellas
y las retribuciones que perciban, así como cualquier modificación que se produzca
en ellas.”
III.- Per altra banda, cal referir-nos també a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les Bases de Règim Local, que en el seu article 75.2 estableix:
“2. Los miembros de las Corporaciones locales que desempeñen sus cargos con
dedicación parcial por realizar funciones de presidencia, vicepresidencia u ostentar
delegaciones o desarrollar responsabilidades que así lo requieran, percibirán
retribuciones por el tiempo de dedicación efectiva a las mismas, en cuyo caso
serán igualmente dados de alta (...). Dichas retribuciones no podrán superar en
ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos
Generales del Estado.
En los acuerdos plenarios de determinación de los cargos que lleven aparejada
esta dedicación parcial y de las retribuciones de los mismos, se deberá contener el
régimen de la dedicación mínima necesaria para la percepción de dichas
retribuciones.
Los miembros de las Corporaciones locales que sean personal de las
Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas
dependientes solamente podrán percibir retribuciones por su dedicación parcial a
sus funciones fuera de su jornada en sus respectivos centros de trabajo, en los
términos señalados en el artículo 5 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sin
perjuicio de lo dispuesto en el apartado sexto del presente artículo” –que
assenyala què s’entén per temps indispensable per desenvolupar el càrrec electe-.
IV.- Aquestes previsions són completades per allò previst a l´article 75.bis LRBRL,
apartat primer, que disposa que els membres de les corporacions locals seran
retribuïts per l´exercici del seu càrrec en els termes establerts a l´article75 LRBRL,
de forma que els Pressupostos Generals de l´Estat determinaran anualment, el
límit màxim total que poden percebre els membres de les corporacions locals per
tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els triennis als quals tinguin
dret, segons la taula següent:
Habitants:
Més de 500.000 Secretari d´Estat
300.001 a 500.000 Secretari d´Estat -10%
150.001 a 300.000 Secretari d´Estat -20%
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75.001 a 150.000 Secretari d´Estat -25%
50.001 a 75.000 Secretari d´Estat -35%
20.001 a 50.000 Secretari d´Estat -45%
10.001 a 20.000 Secretari d´Estat -50%
5.001 a 10.000 Secretari d´Estat -55%
1.000 a 5.000 Secretari d´Estat -60%

La retribució anual d´un Secretari d´Estat l´any 2021 ve fixada per la quantitat de
73.423,54€.
L´import màxim al qual es refereix l´article esmentat ha de considerar-se de forma
individual, és a dir, per a cadascun dels regidors.
Així mateix, s´ha vingut entenent que, a diferència del què succeeix amb la
dedicació exclusiva, la Llei no estableix límits al número d´electes que poden
exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial. No obstant, haurà de tenir-se
en compte que, en funció d´allò establert a l´article 75.2 LRBRL, aquest règim de
dedicació només pot reconèixer-se als càrrecs electes que realitzin funcions de
presidència o vicepresidència, ostentin delegacions o desenvolupin
responsabilitats que requereixin aquest tipus de dedicació. Les retribucions per
dedicació parcial han de ser proporcionals al temps de dedicació i sempre hauran
de ser inferiors als límits establerts per a la dedicació exclusiva.
V.- La quantia de les retribucions doncs, es troba regulada a la LPGE, havent-se
concretat per a l´any 2021 a la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l´Estat, quina disposició addicional 29a estableix aquest límit màxim
total que poden percebre els membres de les corporacions locals segons la
població:
Habitants – Euros
Més de 500.000= 109.494,57€
300.001 a 500.000= 98.545,10€
150.001 a 300.000= 87.595,64€
75.001 a 150.000= 82.121,45€
50.001 a 75.000= 71.172,02€
20.001 a 50.000= 60.222,56€
10.001 a 20.000= 54.747,30€
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5.001 a 10.000= 49.273,11€
1.000 a 5.000= 43.797,83€

Per tant, seguint l´anterior taula, per a una població com la de Tiana, d´uns 8.945
habitants, la retribució màxima que podria percebre és la de 49.273,11€ anuals.
Atenent que l’interessat ha indicat que percebrà una retribució de 16.000€ anuals,
aquesta és conforme a dret.

VI. Sens perjudici de tot allò exposat, cal referir-nos també al dret i deure que
ostenta un membre d’una Corporació local (càrrec electe). En aquest sentit, a
l’article 12.1 del R.D 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals,
estableix el següent:
“Los miembros de las Corporaciones Locales tienen el derecho y el deber de
asistir, con voz y voto, a las sesiones del Pleno y a las de aquellos otros órganos
colegiados de que formen parte, salvo justa causa que se lo impida, que deberán
comunicar con la antelación necesaria al Presidente de la Corporación”.
Aquest aspecte es troba regulat també a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL que, en
el seu art. 75.6 disposa el següent:
“A efectos de lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores y
en el artículo 30.2 de la Ley 30/1984*, se entiende por tiempo indispensable para
el desempeño del cargo electivo de una Corporación local, el necesario para la
asistencia a las sesiones del pleno de la Corporación o de las Comisiones y
atención a las Delegaciones de que forme parte o que desempeñe el interesado”.
Així mateix, L’article 30.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures per la
Reforma de la Funció Pública assenyala que: “Podrán concederse permisos por el
tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público o personal y por deberes derivados de la conciliación de la vida familiar y
laboral”.
Per altra banda, en el nostre Text únic dels acords municipals vigents sobre
determinació de les condicions de treball del personal funcionari de l’Ajuntament
de Mataró s’estableix en el seu article 21, els permisos amb remuneració, dels
quals s’hi troba aquell que comprèn un deure públic (lletra g), establint que el
personal funcionari podrà absentar-se del treball per motius de deures
inexcusables de caràcter públic durant el temps indispensable per a complir-los.
Així mateix, determina que “si el deure consisteix en l’exercici d’un càrrec públic de
representació, caldrà comunicar prèviament a l’Ajuntament la dedicació horària i
els dies concrets per al compliment del càrrec per tal de preveure les necessitats
del servei”.

29

En conseqüència, es considerarà deure inexcusable aquells actes dels òrgans
col·legiats, l’assistència en els quals sigui indispensable per raó del seu càrrec
electe i segons es detalla en la documentació aportada per la interessada,
relacionada més amunt.
VII. L’incompliment del 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. I que 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.

VIII. L’article 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al
Ple de la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. 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 pel senyor J.D.M. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament amb el desenvolupament d’un càrrec
electe que, segons es fa constar, té dedicació parcial, com a membre d’una altra
Corporació local, amb les limitacions pressupostàries indicades. Així m ateix, tal i
com contempla la llei, podrà percebre la retribució corresponent a les dietes,
indemnitzacions o assistències que correspongui per l’altra activitat.
L´interessat, com a membre d’una Corporació local ostentant un càrrec electe, té el
deure i el dret d’assistir a les sessions del Ple i a les d’aquells òrgans col·legiats
dels quals en formi part, i en atenció a les Delegacions que desenvolupi.
L’assistència serà pel temps imprescindible i serà considerat per la seva naturalesa
objecte de permís per deure inexcusable i no comprèn, doncs, altres assistències
que les enunciades.
Segon.- Informar a la persona interessada que:


El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari
de l’interessat, amb les excepcions indicades al cos d´aquesta proposta;



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
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principal com de la segona activitat, que l’interessat 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. (8).

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

“Supòsit de fet
I.- Per decret 867/2021, de 4 de febrer, es va nomenar la senyora I.P.M. com a
tècnica especialista en informació urbanística i llicències, en règim de funcionari interí
fora plantilla, a jornada completa, des de l’1 de gener de 2021 i fins al 30 de setembre
de 2021.
II.- La senyora P. ha presentat, per registre d’entrada número E-08121- 2021-025330,
sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en la què demana compatibilitzar les
funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una segona activitat privada, com
a coordinadora d’activitats, en l’Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola Mataró
(AEILL), de dilluns a divendres de 19:00 a 22:00 hores i 3 hores a la setmana
addicionals, en funció de les necessitats, és a dir, un total de 18 hores setmanals.
III.- L’Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola Mataró (AEILL) és una entitat
ubicada al carrer Estadi, número 1, de Mataró, que va néixer l’any 2009 i realitza
competicions i formació com a Escola de Futbol Cerdanyola.

Fonaments de dret
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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
setmanal (37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any
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2021 la jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i
quaranta minuts setmanal (36,40 hores/setmana).
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de
55 hores/setmana.
Per tant, cal advertir a la Sra. P. 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 a l 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
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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. Així també cal advertir que l’incompliment d’allò disposat a la normativa
esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut.
11. L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990 estableixen que correspon al Ple
de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat o incompatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió
ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de
Govern Local la competència sobre declaracions de compatibilitat per
l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient.
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora I.P.M. entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament, com a tècnica especialista en informació
urbanística i llicències, amb una activitat privada secundària per compte d’altri, com a
coordinadora d’activitats en l’entitat Associació Esportiva i de Lleure Cerdanyola
Mataró (AEILL), en els termes i amb els requisits referits en el present informe.
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.

34



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. (8).

CIM DE QUALIT AT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA

-Servei d’Assessorament i Gestió12. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A O.G., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 95-21 GP)

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

“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 4012/2021, de 7 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a O.G., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C20/35830, aixecada en data 30 de novembre de 2020 a les 10:05
hores pels Agents de la Policia Local número 2367 i 3096, referent al Carrer de la
Mare de Déu de l’Esperança, 14 de 08304 Mataró.

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 30-11-2020, els agents van observar el Sr. G. que passejava un gos de raça
potencialment perillosa, un pit bull, de nom Tommy, sense morrió a la via pública, al
carrer Mare de Déu de l´Esperança, 14.
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El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència a nom
d´O.G.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
O.G., en data 21 de maig de 2021. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació amb
idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 1 de juny de 2021), segons el que
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal
.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’ incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:

1. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica
una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
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2. 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.
3. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix
cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença
i la posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per
part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• O.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:
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a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.

Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:

No se n´adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims
establerts legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a O.G., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a O.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 O.G., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
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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’ADMINIST RACIÓ:
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 300,52 euros a O.G., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
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SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a O.G., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a O.G., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

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

13. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A G.P.M., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 96-21 GP).

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

“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 3909/2021, de 5 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a G.P.M., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número 61341/21, aixecada en data 22 de gener de 2021 a les 19:45 hores
pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat
Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6551 i 20269, referent a l’Avinguda del
Maresme, 166 de 08302 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 22-02-2021, els agents dels Mossos d´Esquadra van observar a la Sra. P.
portant un gos de raça potencialment perillosa, un pit bull, sense morrió, dins d´un
vagó de tren ple de gent i van observar com, tot seguit, baixava del vagó. La Sra. P.
no portava cap documentació de l’animal i va manifestar “que no se había dado
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cuenta”.El Servei de Salut Pública informa que no consta cap gos censat ni llicència
per tinença de gos perillós a nom de G.P.M..
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
G.P.M., en data 20 de maig de 2021. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 1 de juny de 2021), segons el que
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’ incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica
una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

41

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix
cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença
i la posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per
part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica
una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• G.P.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracc ió
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
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a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.

Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n´adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims
establerts legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a G.P.M., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a G.P.M., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a G.P.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
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Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a G.P.M., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialm ent
perillosos.
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SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a G.P.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a G.P.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

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

14. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A R.D.M., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 77-21 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:

“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 4315/2021, de 18 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a R.D.M., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número 10366132020, aixecada en data 6 de desembre de 2020 a les 22:30
hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat
Ciutadana de l’ABP de Mataró número 13944 i 21899, referent a l’Avinguda de Josep
Puig i Cadafalch, 224 de 08303 Mataró.

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:

El dia 06-12-2020, els agents dels Mossos d´Esquadra actuants van observar la Sra.
D. que passejava un gos de raça potencialment perillosa, un american bully de nom
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Neni, manifestat per ella mateixa, sense morrió a la via pública; preguntada per la
documentació de l’animal, va respondre tenir-la en regla, però a casa. La Sra. D. va
ser informada verbalment de l’aixecament de l’acta.
El Servei de Salut informa, en data 19/04/21, que no consta cap gos censat ni tampoc
cap llicència per a la tinença de gos potencialment perillós a nom de: R.D.M..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a R.D.M., en
data 25 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
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cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença
i la posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per
part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica
una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.
4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel
que es desenvolupa la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• R.D.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
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a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.

Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposic ió
d’una sanció de 2.404,06 euros a R.D.M., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a R.D.M., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a R.D.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
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d’una sanció de 300,52 euros a R.D.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a R.D.M., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
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SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a R.D.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a R.D.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,52 euros a R.D.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos
.
SISÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

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

15. DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS PRESENTADES A LA PROPOSTA DE
RESOLUCIÓ EN MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS,PER
C.S.C I IMPOSAR UNA SANCIÓ DE 2.404,06 EUROS PER PORTAR EL GOS
SENSE LLICÈNCIA I 3.001,00 EUROS PER NO DISPOSAR D’ASSEGURANÇA DE
RESPONSABILITAT CIVIL.
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:

«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1637/2021, de 25 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a C.S.C., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C20/29959, aixecada en data 7 d’octubre de 2020 a les 16:40 hores
pels Agents de la Policia Local número 4158 i 4188, referent a la Plaça de les
Tereses de Mataró.

50

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:

El dia 07/10/2020, els agents van observar la Sra. S. que passejava un gos de raça
potencialment perillosa, un pit bull, de nom Príncipe, a la Plaça de les Tereses.

El gos té el número de microxip 03102001784559.

El Servei de Salut va informar en data 08/02/2021 que no consta cap gos censat ni
cap llicència per la tinença de gos perillós a nom de la Sra. C.S.C..

SEGON.- En exercici de la facultat concedida, C.S.C., en data 29 de març de 2021,
va presentar escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de l’expedient.
TERCER.- En data 8 de juny de 2021 la instructora de l’expedient va emetre proposta
de resolució, de conformitat amb la normativa procedimental vigent i la va elevar a
aquest òrgan resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient.

QUART.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de la instructora a
C.S.C., en data 8 de juny de 2021, i es comunicà als interessats/des el termini
corresponent per a formular al·legacions.
CINQUÈ.- Ha finalitzat el termini 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.

SISÈ.- En exercici de la facultat concedida, C.S.C., en data 30 de juny de 2021, va
presentar escrit d’al·legacions a la proposta de resolució formulada per la instructora.

SETÈ.- En data 7 de juliol de 2021 la instructora, de conformitat a la normativa
procedimental vigent, ha fet tramesa de l’expedient administratiu sancionador a
l’òrgan resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient.
VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS:
En el seu escrit la Sra. S., a banda de donar per reproduïdes les al·legacions al
decret d’incoació, manifesta:
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- Que la prova testifical del Sr. S. no s’ha portat a terme, i la instrucció no ha realitzat
cap tràmit per a localitzar-lo, després que els agents ho intentessin en el domicili en
una única ocasió i sense haver realitzat cap tasca per esbrinar el nou domicili per
qualsevol dels mitjans dels que disposa l’Administració.
- Que les manifestacions dels agents actuants recollides a l’acta no estan emparades
per personal tècnic adscrit als serveis veterinaris de l’administració, i que no es pot
acreditar, amb la descripció que fan els agents de l’animal, que aquest pugui ser
considerat d’una raça potencialment perillosa.
- Que de cap manera pot conèixer l’abast de l’actuació dels agents perquè no se li va
donar còpia escrita de la denúncia, sent un dret del denunciat el de ser informat de
l’acusació, de manera que pugui exercir el seu dret de defensa, i que vist el que
consta a l’acta, no es coneix el contingut de la informació verbal que se li va donar.
- Que el veterinari que va inserir el xip a l’animal va tenir constància que ella era
menor d’edat i tot i així va posar la cartilla al seu nom i no va informar-la amb la
diligència deguda de les obligacions de la tinença d’un gos de raça potencialment
perillosa.

- Que la norma que recull la infracció és una i la que recull la quantia de la sanció
aplicable una altra i que, igualment, el legislador autonòmic no pot envair
competències que no li són pròpies, no estant habilitada la norma autonòmica per a
regular la quantia de les sancions.
- A l’escrit, la Sra. S. reitera la proposta de la pràctica de la prova testifical consistent
en la declaració d’O.S.R. i del Sr. C.J.S.M., i afegeix la sol·licitud de la prova testifical
consistent en la declaració de la Sra. C., amb el mateix domicili que la Sra. S..

Resposta a les al·legacions:

En primer lloc es reprodueixen de forma sintètica els arguments expressats en la
proposta de resolució:
- Que en el moment dels fets que van donar lloc a la incoació d’aquest expedient, la
Sra. S. era major d’edat, i no disposava de la llicència per a la tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos, i, tot i ser informada verbalment pels agents
actuants de les presumptes infraccions, tal com queda recollit a l’acta, no va ser fins
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mesos després, al rebre la notificació de la incoació, que va sol·licitar dita llicència i la
regularització de la situació de l’animal. - Pel que fa la raça de l’animal, la normativa
relativa a la tinença de gossos potencialment perillosos determina que es consideren
de raça potencialment perillosa els pitbulls o llurs encreuaments, sent aquesta una de
les dues races que consta a la cartilla de l’animal: així mateix,la documentació
legalment exigida és prèvia a la tinença, no tenint-se en compte l’edat de l’animal a
efectes de tipificació. - En relació a la propietat de l’animal, d’acord amb la
documentació presentada per la Sra. S., ella n’és la titular, i si bé és cert que en el
moment de procedir a identificar l’animal amb el microxip, ella era menor d’edat, no
així en el moment de produir-se els fets objecte d’aquest expedient. - Normativa
aplicable: Article 26.1 de la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del Sector Públic: 1. “Seran
d’aplicació les disposicions sancionadores vigents en el moment de produir-se els fets
que constitueixin la infracció administrativa’”. 5.- Sobre la possible caducitat del
procediment, s’aplica l’article 106. 2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim Jurídic
i Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, que preveu que: “A
manca de regulació específica, el termini per a dictar i notificar la resolució és de sis
mesos, que es comença a comptar des de la data en què es dicta l’acord d’incoació
del procediment sancionador”.
- Proposta de prova: en relació a l’ofici al Director del Centre Penitenciari de Can
Brians o al Jutjat Penal 2 d’Arenys de Mar, així com a la testifical d’O.S.R., es
considerà que no podien alterar la resolució final, per la qual cosa, es va declarar la
seva improcedència. - En relació a la testifical de C.J.S.M., s’acordà la seva pràctica i
se’l va citar, en el domicili en el que consta empadronat.

En segon lloc, pel que fa a les al·legacions a la proposta de resolució:
- Testifical del Sr. S.: un cop acordada la seva pràctica, es va citar al Sr. S. perquè es
personés el dia 08/06/21 a les 11h, a les dependències de la Comissaria de la Policia
local de Mataró; la notificació de la citació es va realitzar al domicili on aquest consta
empadronat, i els agents van anar-hi únicament en una ocasió, ja que la persona que
hi resideix actualment, i que és familiar del Sr. S., va informar-los que ja no vivia allà i
que desconeixia on es troba actualment. Així mateix, s’ha consultat les bases de
dades a disposició d’aquesta administració, no constant cap més domicili conegut del
Sr. S.
- En relació a que la descripció dels agents sobre la raça de l’animal no està
fonamentada en coneixements veterinaris, s’ha d’assenyalar que, tal com preveu
l’article 62.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques, el que van fer els agents a través de l’acta de
denúncia, va ser posar en coneixement de l’òrgan administratiu corresponent
l’existència d’un determinat fet que pogués justificar la incoació del procediment, i que
és la pròpia Sra. S. qui presenta la documentació de l’animal en la que, sota el criteri
científic del veterinari que la signa, consta que l’animal és de raça pitbull,
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considerada, sense cap mena de dubte, com a potencialment perillosa per la
normativa vigent en matèria de tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos.
-Pel que fa al desconeixement al·legat per la Sra. S. en relació a l’abast de l’actuació
dels agents: s’ha procedit a demanar-los informe, que s’emet en data 7 de juliol de
2021 i del que se’n desprèn que es va informar al lloc dels fets, tant a la Sra. S. com a
la Sra. C., de les conseqüències de l’actuació de la primera i de les obligacions legals
respecte de la tinença de l’animal, i que, donada la raça de l’animal, era obligatori
disposar d’una llicència per a la tinença, d’una assegurança de responsabilitat civil, i
així com portar aquesta documentació al damunt, quan es condueix l’animal per la via
pública, amb la finalitat que els agents puguin fer les comprovacions adients.
L’informe ratifica en la seva totalitat el contingut de l’acta.
- En relació al veterinari que va procedir a la identificació de l’animal, a nom de la Sra.
S., sent aquesta menor d’edat, s’informa que es donarà trasllat d’aquest fet al Col·legi
de Veterinaris de Catalunya, als efectes escaients.
- En quant a la normativa aplicable: pel que fa la infracció molt greu per “Posseir i/o
portar el gos sense la llicència municipal pertinent”, s’ha d’assenyalar que tant la seva
tipificació (article 13.1.b) com la sanció que comporta (article 13.5) estan regulades
per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, així com la tipificació (article 7.3.b) i la sanció
(article 11.1) per la infracció greu per “No contractar l’assegurança de responsabilitat
civil” es troben regulades a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos
Considerats Potencialment Perillosos, sent ambdues lleis vigents i aplicables a l’àmbit
de la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos.

- Pel que fa la sol·licitud de la prova testifical consistent en la declaració de la Sra. C. i
atès el contingut de l’informe policial de ratificació emès en data 7 de juliol de 2021,
es considera que no pot alterar la resolució final, per la qual cosa, es declara la seva
improcedència.
La instrucció del procediment i la valoració de les al·legacions presentades a la
proposta de resolució motiven especialment la resolució per la qual s’han de
desestimar les al·legacions presentades i imposar sanció.
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
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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. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix
cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença
i la posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per
part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• C.S.C.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
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L’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, 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 C.S.C., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
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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 C.S.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la 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 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:

57

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades a la proposta de resolució per
C.S.C., pels motius recollits en la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a C.S.C., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a C.S.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades».

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

16. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT PER J.T.M, EN
MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, CONTRA L’ACORD
PEL QUAL S’IMPOSAVEN LES SEGÜENT SANCIONS: 2.404,06 EUROS PER
PORTAR EL GOS SENSE LLICÈNCIA, 3.001,00 EUROS PER NO DISPOSAR
D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL, 3.001,00 EUROS PER
PORTAR EL GOS DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ A LA VIA PÚBLICA I 300,52
EUROS PER LA M ANCA D’IDENTIFICACIÓ DEL GOS AMB MICROXIP.

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- En data 29 d´abril de 2021, va tenir entrada per Registre General de
l’Ajuntament un recurs de reposició interposat per J.T.M., contra la resolució
sancionadora, de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2021, 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
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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 J.T. M. en datat 23 d’abril de
2021.

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS:
En el seu escrit de recurs, el Sr. T. al·lega que ell no és amo de cap del dos gossos
que el dia dels fets passejaven per la platja, que només anava d’acompanyant del
titular dels animals.
Disposa l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques que: “Contra les resolucions i els actes de
tràmit, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’afer,
determinen la impossibilitat de continuar el procediment, produeixen indefensió o
perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats poden interposar els
recursos d’alçada i potestatiu de reposició, que pertoca fundar en qualsevol dels
motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 47 i 48 d’aquesta Llei.
Els interessats poden al·legar l’oposició a la resta d’actes de tràmit per a la seva
consideració en la resolució que posi fi al procediment.”

I, disposa l'article 118.1, paràgraf segon, de la mateixa Llei que: " En la resolució dels
recursos no s’han de tenir en compte fets, documents o al·legacions del recurrent
quan, havent-los pogut aportar en el tràmit d’al·legacions, no ho hagi fet. "
No obstant això, s’ha sol·licitat informe als agents que van aixecar l’acta que va donar
lloc a l’inici d’aquest expedient, i aquests l’emeten en data 1 de juny del 2020. Del seu
contingut es desprèn que el dia dels fets cap de les dues persones va presentar cap
tipus de documentació dels gossos ni va assumir-ne la propietat, però sí que van
manifestar que els gossos eren d’ells, i que, tal com es pot veure a les fotografies,
cada gos que anava solt va ser agafat per una persona, sent una d’elles el Sr. J.T.

Igualment, el Sr. J.T. no aporta cap documentació que acrediti que el gos és propietat
d’una altra persona.
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Un cop estudiat i analitzat el recurs de reposició, entenem que el seu contingut no
s’ajusta a cap dels motius de nul·litat o d’anul·labilitat dels articles 47 i 48 de Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, i que, per tant, no procedeix l’anul·lació de la sanció proposada, en tant
que es produeix un fet típic susceptible de sanció. Els fets denunciats són clarament
subsumibles en el tipus infractor determinat per l’instructor i no poden quedar
exempts de sanció. El present procediment és plenament ajustat a dret, així com
també la ponderació de la sanció.
CONCLUSIÓ:
Per tot allò exposat anteriorment, es considera procedent desestimar el recurs de
reposició interposat pel Sr. J.T.M., en data 29 d’abril de 2021, contra la resolució
sancionadora de la Junta de Govern Local de data 1 de març de 2021.
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.- Desestimar el recurs de reposició interposat per J.T.M., pels motius
recollits en la part expositiva de la present resolució.

SEGON.-. Notificar la present resolució a les persones interessades».

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

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
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