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ACTA NÚM. 20 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 29 DE 

NOVEMBRE DE 2021 

================================================================== 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou de novembre de dos mil vint-i-u, a les catorze hores quinze 

minuts del migdia, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar 

sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor JUAN CARLOS 

JEREZ ANTEQUERA, 1r. Tinent d’Alcalde 

Hi concorren: 

Juan Carlos Jerez Antequera                              1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz                                            2n. Tinent d’Alcalde 

Núria Moreno Romero                                         4a. Tinenta d’Alcalde 

M. Luisa Merchán Cienfuegos                             6a. Tinenta d’Alcalde 

Elizabet Ruíz Moreno                                          7a. Tinenta d’Alcalde 

  

Excusen la seva assistència: 

En David Bote Paz                                                  Alcalde 

Laura Seijo Elvira                                                   3a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres                                    5è. Tinent d’Alcalde 

Anna Villarreal Pascual                                          8a. Tinenta d’Alcalde 

 

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

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 



1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 15 de novembre de 
2021. 

2. DESPATX OFICIAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestió Econòmica- 

1. Adquisició immobles de PUMSA per dació en pagament. 

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI. 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei d’Urbanisme I Patrimoni- 

2. Donar compliment a la Sentència núm. 4084/2021 de 19 d’octubre, del Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que estima el 

recurs d'apel·lació núm. 317/2020, i anul·la el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, 

fase 1: transformació de la carretera C-1415c en via urbana i el Projecte d’urbanització 

sector el Sorrall, fase 2: vial d’enllaç entre la rotonda ramal C-60 i la carretera C-1415c, 

aprovats per decrets d’alcaldia de 7 de març de 2017. 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS. 

 

-Servei Equipaments Municipals- 

3. Aprovació inicial del Projecte Executiu «Reforma i Millora del Pavelló Poliesportiu Eusebi 
Millan», amb un pressupost total d´execució per contracte de 1.490.715,86 euros (21% 
IVA inclòs). 

4. Aprovació inicial del Projecte Executiu «CareCity Lab (PECT)», amb un pressupost 

d´execució per contracte de 1.941.725,20 euros (21% IVA inclòs) 



CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Servei d’Assessorament i Gestió- 

5. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 297/2021, de 26 d’octubre 
de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs 
contenciós administratiu 233/2020-A .interposat per A.G.S., contra sanció en matèria de 
trànsit, circulació de vehicles a motor I seguretat Viària. 

6. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 285/2021, de 20 de 
setembre de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 09 de Barcelona, en relació 
al recurs contenciós administratiu 45/2020-B, interposat per R.E.M. per per la 
desestimació de les al.legacions contra decret 8471/2019 de 29 d’octubre en matèria de 
protecció de legalitat ambiental per l’activitat taller de venda i reparació de motos 

 

Precs i Preguntes 

 

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

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Servei d’Assessorament I Gestió- 

7. Aprovar la imposició de sancions a S.G.R., per la comissió d’infraccions greus i molt greu 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (361/21 gp). 

8. Aprovar la imposició de sancions a M.C.V., per la comissió d’infraccions greu i molt greu 

en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (454/21 gp). 

9. Aprovar la imposició de sancions a G.F.F., per la comissió d’infraccions greus i molt greu 

en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (280/21 gp). 

10. Aprovar la imposició de sancions a H.A., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos (47/21 gp). 

 

PRECS I PREGUNTES 



I’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre del 

Dia. 

 

1.- Es aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 15/11/2021. 

 

Votació: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

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

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestió Econòmica- 

3.-ADQUISICIÓ IMMOBLES DE PUMSA PER DACIÓ EN PAGAMENT. 

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

“Vistos els informes justificatiu de l’interventor municipal i l’econòmic de la Cap del Servei de 

Gestió Econòmica, dels quals en resum, en resulta el següent:  

 El Ple de l’Ajuntament de Mataró, per acord de data 9 d’abril 2021, aprovà el contracte 
programa entre l’Ajuntament de Mataró i la societat municipal Promocions Urbanístiques 
de Mataró, SA (PUMSA) pel període 2021-2024. Dins aquest marc, així com en les bases 
d’execució del pressupost, s’encabeixen, entre d’altres relacions, les tècniques, 
econòmiques i fiscalitzadores que es deriven de la gestió dels serveis que s’han 
encomanat.  

 Les projeccions de les necessitats de tresoreria de PUMSA, apuntaven que al llarg de 
l’exercici 2021 necessitaria un import de 1.803.262 euros, per a fer front al 
reemborsament del servei del deute de l’empresa.  

 L’Ajuntament de Mataró, ha vingut atorgant a PUMSA diversos ajuts de caixa, que als 
efectes del present, es relacionen: 

1. En data 14 de novembre de 2019, per un import de 1.675.848,00 euros. 



Aquest ajut s’ha retornat parcialment (281.473 euros), en conseqüència l’Ajuntament 
de Mataró ha hagut d’anar renovant-lo, sent el darrer per import d’1.394.374,56 euros. 
(Decret número 10492, de 17 de novembre de 2021, amb efectes a partir del 14 de 
novembre de 2021). 

2. En data 16 de juliol de 2021, per un import d’1.803.262,00 euros. 

 Segons els informes esmentats PUMSA n’ha disposat de 500.000,00 euros. 

 Per tot lo qual, el deute contret i pendent de l’exercici 2021 de PUMSA a favor de 
l’Ajuntament, a la data d’avui, ascendeix a un import d’1.894.374,56 euros. 

 Les projeccions i necessitats de tresoreria, en el marc del contracte programa vigent, 
evidencien que PUMSA no té capacitat econòmica ni financera per poder liquidar el deute 
contret en efectiu. 

 Amb motiu d’aquesta situació, l’Ajuntament de Mataró i PUMSA han convingut la 
transmissió a l’Ajuntament de Mataró de diversos immobles, tal i com han dut a terme en 
exercicis anteriors (el darrer l’any 2019), mitjançant una operació de dació en pagament 
de deute, amb la finalitat de cancel·lar parcialment el deute contret durant l’exercici 2021. 

 Els immobles afectats per aquesta operació, que s’identifiquen a sota, i respecte els quals 
s’ha realitzat la seva valoració i respecte les quals en resulten les quanties següents: 

 

1.- Oficina 2, en planta primera i planta segona, dúplex, situat al Passeig de 
Marina, núm. 142, amb referència cadastral 2573004DF5927S0005AU, sector “El 
Rengle”.  

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9468, al volum 
3449, llibre 171, foli 88. 

Valoració en 684.923,00 euros. 

 

2.- Oficina 1, en primera planta situat al Passeig de Marina, núm. 142, amb 
referència cadastral 2573004DF5927S0004PY, sector “El Rengle”.  

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9467, al volum 
3449, llibre 171, foli 85. 

Valoració en 391.633,00 euros. 

 

3.-Local comercial 2, planta baixa situat al Carrer Vicens Vives, núm. 113, amb 
referència cadastral 2573004DF5927S0003OT, sector “El Rengle”.  

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9466, al volum 
3449, llibre 171, foli 82. 



Valoració en 235.254,00 euros. 

 

4.-Indivís del 10% de la parcel·la 6 de la UA-05 Carrer de Mar, carrer Penedès, 

Masia Mas Miralles situada al carrer Penedès, núm. 8 (corresponent al 10% de 

cessió d’aprofitament mig de l’àmbit), amb referència cadastral 

2193226DF5929S0001IF.  

Consta inscrita al Registre de la propietat número 1 de Mataró, finca 25722, Volum 

3782, Llibre 440, Foli 42, Inscripció 4a. 

Valoració en 369.033,14 euros, segons Decret 3515/2008, de 25 d’abril. 

 Els immobles del sector “El Rengle” tenen càrrega hipotecària. PUMSA s’obliga a la 
cancel·lació d’aquests préstecs, amb caràcter previ a la transmissió. 

 L’import d’aquesta operació és de 1.680.843,14 euros.  
 El pressupost de l’Ajuntament disposa de crèdit suficient per a l’adquisició d’aquests 

actius i, a la vegada, saldar part del deute pendent de PUMSA envers l’Ajuntament.  
 Amb l’operació de dació en pagament de deutes PUMSA haurà retornat a l’Ajuntament 

part del deute total contret durant l’exercici 2021. 
 Amb aquesta operació de dació en pagament de deutes es produeix: 

-l’extinció total del deute contret per PUMSA d’1.394.374,56 euros. 

- l’extinció parcial, d’import 286.468,58 euros, del deute contret per PUMSA de 
l’ajut disposat de 500.000 euros, restant pendent -d’aquests 500.000 euros- un 
import de 213.531,42 euros. 

Per tant, la voluntat municipal d’incorporar els immobles descrits és conjuntural a l’aportació 
dinerària que es realitza a favor de la societat municipal. L’objectiu principal és cercar una 
contraprestació a les aportacions fetes per l’Ajuntament, tot cercant immobles que segons la 
seva valoració, característiques i aprofitament siguin compatibles amb les finalitats de les 
polítiques municipals. Per tant, la finalitat d’adquirir a títol onerós aquests immobles i incorporar-
los al patrimoni municipal no ve motivada per satisfer les necessitats d’un determinat servei o per 
les limitacions del mercat immobiliari, sinó per procurar una contraprestació a aquesta aportació 
dinerària.  

Resultant, per tant, que estem davant una transmissió del dret de propietat a través de la qual 
s’efectua una anomenada, jurídicament, dació en pagament. Aquesta figura requereix la voluntat 
de les parts de dur-la a terme per a la satisfacció d’un dèbit pendent. De tal forma que el creditor, 
l’Ajuntament, accedeix a rebre del deutor, PUMSA, determinats béns de la seva propietat, el 
domini del qual se li transmet per a aplicar-lo a l’extinció total del crèdit. 

Les finques objecte de la present operació de transmissió són les següents: 

1.- Oficina 2, en planta primera i planta segona, dúplex, situat al Passeig de Marina, 

núm. 142, amb referència cadastral 2573004DF5927S0005AU, sector “El 

Rengle”.  



PUMSA és titular del 100% del ple domini per títol de permuta, formalitzada en escriptura 

atorgada el 22 de desembre de 2011 per Maria del Carmen Garcia Ortiz. Inscripció 3a en 

el Volum 3449, Llibre 171, Foli 88 de data 19/07/2012. 

Respon a les següents dades: 

“URBANA: ENTIDAD NÚMERO CUATRO. OFICINA 2 que consta de dos plantas 

distribuidas entre la primera planta alta y segunda planta alta del edificio sito en Mataró, 

con frente al Passeig de Marina, número 142, que quedan comunicadas entre sí mediante 

una escalera INFERIOR de la oficina, sita en la primera planta alta, tiene una superfície 

útil interior de 328,29 metros cuadrados y LINDA : por su frente, tomando como tal su 

acceso, en parte con vestíbulo de acceso, caja de ascensor, y patio, elementos comunes; 

por la izquierda entrando, con fachada lateral que da frente al espacio libre de parcela; 

por el fondo, con fachada posterior que da frente al vial de nueva creación de la manzana 

I; y por la derecha entrando, con fachada lateral que da frente a la parcela resultante 

destinada a equipamientos. La PLANTA PISO de la oficina, sita en la segunda planta alta, 

tiene una superfície útil interior de 222,50 metros cuadrados y LINDA: por su frente, 

tomando como tal su acceso, en parte con vestíbulo de acceso y en parte con hueco de 

escalera, elementos comunes; por la izquierda entrando, con fachada lateral que da 

frente al espacio libre de parcela; por el fondo, con fachada posterior que da frente al vial 

de nueva creación de la manzana I; y por la derecha entrando, con fachada lateral que da 

frente a la parcela resultante destinada a equipamientos. 

Coeficiente general en relación al total inmueble de 6,02%.” 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9468, al volum 3449, 

llibre 171, foli 88, IDUFIR : 08095000431185. 

Carregues a destacar: 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 22.036,94€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 11,104% d’aquesta finca. 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 53.024,40€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 26.718% d’aquesta finca. 

 Gravada amb un servitud d’ús públic vinculada a l´ús del sòl privat de lliure ocupació i 

extensiva al subsol per el pas d’instal.lacions /reds de servei públic sobre 945,79m2 

d’aquesta parcel.la.  

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 63.170,80€, respecte del 11,104% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 151.999,34€, respecte del 26,718% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 



 Hipoteca en quant al 100% a favor del Bc. Sabadell, S.A. per respondre de 655.980€ de 

principal més els interessos ordinaris, interessos de demora, costes i despeses que 

consten detallades en la seva corresponent inscripció registral, obrant a l’expedient amb 

un termini d’amortització 144 mesos, amb venciment el 30 de setembre de 2027. 

Amb valoració, resultant de taxació de mercat, en 684.923,00 euros. 

 

2.- Oficina 1, en primera planta situat al Passeig de Marina, núm. 142, amb 

referència cadastral 2573004DF5927S0004PY, sector “El Rengle”.  

PUMSA és titular del 100% del ple domini per títol de permuta, formalitzada en escriptura 

atorgada el 22 de desembre de 2011 per Maria del Carmen Garcia Ortiz. Inscripció 3a en 

el Volum 3449, Llibre 171, Foli 85 de data 19/07/2012. 

Respon a les següents dades: 

“URBANA: ENTIDAD NÚMERO TRES. OFICINA 1 en la primera planta alta del edificio 

sito en Mataró, con frente al Passeig de Marina, número 142. Tiene superfície útil interior 

de 323,27 metros cuadrados. LINDA : por su frente, tomando como tal su acceso, en 

parte con vestíbulo de acceso, hueco de escaleras y patio, elementos comunes; por la 

derecha entrando, con fachada lateral que da frente al espacio libre de parcela; por el 

fondo, con fachada principal que da frente al Passeig de Marina; y por la izquierda 

entrando, con fachada lateral que da frente a la parcela resultante destinada a 

equipamientos. 

Coeficiente general en relación al total inmueble de 3,53 %.” 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9467, al volum 3449, 

llibre 171, foli 85, IDUFIR : 08095000431178. 

 

Carregues a destacar: 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 22.036,94€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 11,104% d’aquesta finca.  

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 53.024,40€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 26.718% d’aquesta finca. 

 Gravada amb un servitud d’ús públic vinculada a l´ús del sòl privat de lliure ocupació i 

extensiva al subsol per el pas d’instal.lacions /reds de servei públic sobre 945,79m2 

d’aquesta parcel.la.  



 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 63.170,80€, respecte del 11,104% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 151.999,34€, respecte del 26,718% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Hipoteca en quant al 100% a favor del Bc. Sabadell, S.A. per respondre de 344.025€ de 

principal més els interessos ordinaris, interessos de demora, costes i despeses que 

consten detallades en la seva corresponent inscripció registral, obrant a l’expedient amb 

un termini d’amortització 144 mesos, amb venciment el 30 de setembre de 2027. 

Amb valoració, resultant de taxació de mercat, en 391.633,00 euros. 

 

3.- Local comercial 2, planta baixa situat al Carrer Vicens Vives, núm. 113, amb 

referència cadastral 2573004DF5927S0003OT, sector “El Rengle”.  

PUMSA és titular del 100% del ple domini per títol de permuta, formalitzada en escriptura 
atorgada el 22 de desembre de 2011 per Maria del Carmen Garcia Ortiz. Inscripció 3a en 
el Volum 3449, Llibre 171, Foli 82 de data 19/07/2012. 

Respon a les següents dades: 

“URBANA: ENTIDAD NÚMERO DOS. LOCAL COMERCIAL 2 en planta baja del edificio 

sito en Mataró, con frente al Passeig Marina, número 142. Tiene una superfície útil interior 

de 176,40 metros cuadrados. LINDA : por su frente, con vial de nueva creación de la 

manzana I; por la derecha entrando, con espacio libre de parcela; por el fondo, con hueco 

de escaleras; y por la izquierda entrando, con rampa de acceso a las plantas sótano. 

Coeficiente general en relación al total inmueble de 1,93%.” 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9466, al volum 3449, 

llibre 171, foli 82, IDUFIR: 08095000431161. 

Carregues a destacar: 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 22.036,94€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 11,104% d’aquesta finca.  

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 53.024,40€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 26.718% d’aquesta finca. 

 Gravada amb un servitud d’ús públic vinculada a l´ús del sòl privat de lliure ocupació i 

extensiva al subsol per el pas d’instal.lacions /reds de servei públic sobre 945,79m2 

d’aquesta parcel.la.  



 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 63.170,80€, respecte del 11,104% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 151.999,34€, respecte del 26,718% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Hipoteca en quant al 100% a favor del Bc. Sabadell, S.A. per respondre de 655.980€ de 

principal més els interessos ordinaris, interessos de demora, costes i despeses que 

consten detallades en la seva corresponent inscripció registral, obrant a l’expedient amb 

un termini d’amortització 144 mesos, amb venciment el 30 de setembre de 2027. 

Amb valoració, resultant de taxació de mercat, en 235.254,00 euros. 

 

4.- Indivís del 10% de la parcel·la 6 de la UA-05 Carrer de Mar, carrer Penedès, Masia 

Mas Miralles situada al carrer Penedès, núm. 8 (corresponent al 10% de cessió 

d’aprofitament mig de l’àmbit), amb referència cadastral 2193226DF5929S0001IF. 

PUMSA és titular del 10% del ple domini per títol de reparcel·lació. Es correspon al 10% 

d’aprofitament mig de l’àmbit. La parcel·la 6, forma part del polígon d’actuació urbanística 

“UA-05 Carrer del Mar, Carrer del Penedès, masia Mas Miralles”, resultat de la 

modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró (aprovat el 13/02/2006). 

Respon a les següents dades: 

“URBANA: PARCEL·LA NÚMERO : 6, de la UA-d05. Zona d’edificació amb volumetria 

específica, clau 3b30, de l’àmbit del carrer Penedès. Parcel·la edificable amb front al 

carrer del Mar i carrer del Penedès de Mataró, assenyalada com a parcel·la número sis 

en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació de la UA-d05. Té una superfície de 

DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS METRES QUADRATS i forma irregular. 

LLINDA : al Nord, en línia trencada de 45,47 i 4,85 metres amb les cases del carrer 

Ample, i en línia trencada de 3,49, 2,81, 2,77 i 2,53 metres amb les cases del carrer de la 

Gatassa; a l’Est, en línia trencada de 23,51, 15,20 i 29,85 metres, amb les cases del 

carrer Maria Auxiliadora; a l’Oest, en línia recta de 35,00 metres, amb el carrer del Mar i 

en línia trencada de 3,00, 7,00, 21,84, 26,77 metres amb parcel·la número dos de la 

reparcel·lació, adjudicada a l’Ajuntament de Mataró; i al Sud, amb línia recta de 20,00 

metres amb el carrer del Penedès.” 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca 25722, al volum 3782, 

llibre 440, foli 42, inscripció 4a. 

Càrregues a destacar: 



 Es troba afecta a la participació adjudicada a Inmobiliaria 1972 SA de 9 desenes parts 
indivises queden afectes al compte de liquidació provisional de la reparcel·lació per import 
de 341.326,49 euros. Inscripciòn 1ª, del tomo 3.782, libro 440, folio 40 con fecha 
04/12/2008. 

 Mitjançant certificació d'informe tècnic de la lletrada del Servei d'Urbanisme i Patrimoni de 
l'Ajuntament de Mataró, datada el vint-i-cinc de maig de dos mil vint-i-ú, s’acredita que 
actualment la parcel.la te consideració de sòl urbà no consolidat atès que està sotmesa a 
actuacions de transformació urbanística, amb motiu de la seva inclusió en la Unitat 
d'Actuació UA-05 carrer del Mar, carrer Penedès, Masia Mas Miralles . Nota número 1 al 
margen del asiento 4, del tomo 3.782, libro 440, folio 42 con fecha 06/10/2021. 

Valoració en 369.033,14 euros, segons Decret 3515/2008, de 25 d’abril. 

Vist l’informe jurídic corresponent que informa favorablement l’operació proposada i en el qual, 
entre d’altres qüestions, es refereix l’adequació a dret de l’adquisició directa del 10% de l’indivís 
(corresponent al 10% de cessió d’aprofitament mig), de la parcel·la núm. 6, situada al carrer 
Penedès núm. 8, per quan està qualificat com a Patrimoni públic del sòl i habitatge (PPSH), per 
quan es considera que no és pròpiament una venda a tercers amb sortida dels immobles de 
l’àmbit municipal, sinó que es tracta de reduir deute societari mitjançant l’aportació d’aquests 
béns a l’Ajuntament. Al tractar-se de patrimoni municipal del sòl, la finalitat del producte que 
s’obtingui per la seva transmissió serà destinat a administrar, conservar o ampliar el patrimoni 
municipal del sòl. Són, per tant, recursos afectats. I que per tant, no es vulnera ni la destinació 
final que tindran aquests béns ni tampoc els ingressos que s’obtinguin amb la seva alienació. T 

Atès que els immobles de “El Rengle” citats tenen càrrega hipotecària i que PUMSA s’obliga a la 
cancel·lació d’aquests préstecs, amb caràcter previ a la transmissió. 

D’acord amb el disposat en el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril de 2003, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; la Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas; el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels ens locals de Catalunya; el Decret Legislatiu 
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la llei d’urbanisme, i demés normativa 
concordant. 

Per tot això, en virtut de les competències delegades per resolució d’alcaldia número 4949/2019, 
de data 18 de juny, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN, si s’escau, l’adopció dels següents 
ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar l’adquisició de les finques de titularitat de Promocions Urbanístiques de 
Mataró, SA, en pagament parcial de deutes preexistents, la identificació i l’import de les quals es 
detallen a continuació: 

1. -Oficina 2, en planta primera i planta segona, dúplex, situat al Passeig de Marina, 
núm. 142, amb referència cadastral 2573004DF5927S0005AU, sector “El Rengle”. 

PUMSA és titular del 100% del ple domini per títol de permuta, formalitzada en escriptura 

atorgada el 22 de desembre de 2011 per Maria del Carmen Garcia Ortiz. Inscripció 3a en 

el Volum 3449, Llibre 171, Foli 88 de data 19/07/2012. 



Respon a les següents dades: 

“URBANA: ENTIDAD NÚMERO CUATRO. OFICINA 2 que consta de dos plantas 

distribuidas entre la primera planta alta y segunda planta alta del edificio sito en Mataró, 

con frente al Passeig de Marina, número 142, que quedan comunicadas entre sí mediante 

una escalera INFERIOR de la oficina, sita en la primera planta alta, tiene una superfície 

útil interior de 328,29 metros cuadrados y LINDA : por su frente, tomando como tal su 

acceso, en parte con vestíbulo de acceso, caja de ascensor, y patio, elementos comunes; 

por la izquierda entrando, con fachada lateral que da frente al espacio libre de parcela; 

por el fondo, con fachada posterior que da frente al vial de nueva creación de la manzana 

I; y por la derecha entrando, con fachada lateral que da frente a la parcela resultante 

destinada a equipamientos. La PLANTA PISO de la oficina, sita en la segunda planta alta, 

tiene una superfície útil interior de 222,50 metros cuadrados y LINDA: por su frente, 

tomando como tal su acceso, en parte con vestíbulo de acceso y en parte con hueco de 

escalera, elementos comunes; por la izquierda entrando, con fachada lateral que da 

frente al espacio libre de parcela; por el fondo, con fachada posterior que da frente al vial 

de nueva creación de la manzana I; y por la derecha entrando, con fachada lateral que da 

frente a la parcela resultante destinada a equipamientos. 

Coeficiente general en relación al total inmueble de 6,02%.” 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9468, al volum 3449, 

llibre 171, foli 88, IDUFIR : 08095000431185. 

Carregues a destacar: 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 22.036,94€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 11,104% d’aquesta finca. 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 53.024,40€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 26.718% d’aquesta finca. 

 Gravada amb un servitud d’ús públic vinculada a l´ús del sòl privat de lliure ocupació i 

extensiva al subsol per el pas d’instal.lacions /reds de servei públic sobre 945,79m2 

d’aquesta parcel.la.  

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 63.170,80€, respecte del 11,104% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 151.999,34€, respecte del 26,718% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Hipoteca en quant al 100% a favor del Bc. Sabadell, S.A. per respondre de 655.980€ de 

principal més els interessos ordinaris, interessos de demora, costes i despeses que 

consten detallades en la seva corresponent inscripció registral, obrant a l’expedient amb 

un termini d’amortització 144 mesos, amb venciment el 30 de setembre de 2027. 

Amb valoració, resultant de taxació de mercat, en 684.923,00 euros. 



 

2. Oficina 1, en primera planta situat al Passeig de Marina, núm. 142, amb referència 

cadastral 2573004DF5927S0004PY, sector “El Rengle”.  

PUMSA és titular del 100% del ple domini per títol de permuta, formalitzada en escriptura 

atorgada el 22 de desembre de 2011 per Maria del Carmen Garcia Ortiz. Inscripció 3a en 

el Volum 3449, Llibre 171, Foli 85 de data 19/07/2012. 

Respon a les següents dades: 

“URBANA: ENTIDAD NÚMERO TRES. OFICINA 1 en la primera planta alta del edificio 

sito en Mataró, con frente al Passeig de Marina, número 142. Tiene superfície útil interior 

de 323,27 metros cuadrados. LINDA : por su frente, tomando como tal su acceso, en 

parte con vestíbulo de acceso, hueco de escaleras y patio, elementos comunes; por la 

derecha entrando, con fachada lateral que da frente al espacio libre de parcela; por el 

fondo, con fachada principal que da frente al Passeig de Marina; y por la izquierda 

entrando, con fachada lateral que da frente a la parcela resultante destinada a 

equipamientos. 

Coeficiente general en relación al total inmueble de 3,53 %.” 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9467, al volum 3449, 

llibre 171, foli 85, IDUFIR : 08095000431178. 

Carregues a destacar: 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 22.036,94€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 11,104% d’aquesta finca.  

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 53.024,40€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 26.718% d’aquesta finca. 

 Gravada amb un servitud d’ús públic vinculada a l´ús del sòl privat de lliure ocupació i 

extensiva al subsol per el pas d’instal.lacions /reds de servei públic sobre 945,79m2 

d’aquesta parcel.la.  

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 63.170,80€, respecte del 11,104% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 151.999,34€, respecte del 26,718% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Hipoteca en quant al 100% a favor del Bc. Sabadell, S.A. per respondre de 344.025€ de 

principal més els interessos ordinaris, interessos de demora, costes i despeses que 



consten detallades en la seva corresponent inscripció registral, obrant a l’expedient amb 

un termini d’amortització 144 mesos, amb venciment el 30 de setembre de 2027. 

Amb valoració, resultant de taxació de mercat, en 391.633,00 euros. 

 

3,-Local comercial 2, planta baixa situat al Carrer Vicens Vives, núm. 113, amb 

referència cadastral 2573004DF5927S0003OT, sector “El Rengle”.  

PUMSA és titular del 100% del ple domini per títol de permuta, formalitzada en escriptura 
atorgada el 22 de desembre de 2011 per Maria del Carmen Garcia Ortiz. Inscripció 3a en 
el Volum 3449, Llibre 171, Foli 82 de data 19/07/2012. 

Respon a les següents dades: 

“URBANA: ENTIDAD NÚMERO DOS. LOCAL COMERCIAL 2 en planta baja del edificio 

sito en Mataró, con frente al Passeig Marina, número 142. Tiene una superfície útil interior 

de 176,40 metros cuadrados. LINDA : por su frente, con vial de nueva creación de la 

manzana I; por la derecha entrando, con espacio libre de parcela; por el fondo, con hueco 

de escaleras; y por la izquierda entrando, con rampa de acceso a las plantas sótano. 

Coeficiente general en relación al total inmueble de 1,93%.” 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 3 de Mataró, finca 9466, al volum 3449, 

llibre 171, foli 82, IDUFIR: 08095000431161. 

Carregues a destacar: 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 22.036,94€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 11,104% d’aquesta finca.  

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació provisional per 53.024,40€, en virtut del 

Pla Parcial Industrial El Rengle 2a. fase de Mataró, respecte del 26.718% d’aquesta finca. 

 Gravada amb un servitud d’ús públic vinculada a l´ús del sòl privat de lliure ocupació i 

extensiva al subsol per el pas d’instal.lacions /reds de servei públic sobre 945,79m2 

d’aquesta parcel.la.  

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 63.170,80€, respecte del 11,104% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Gravada amb el saldo del compte de liquidació per 151.999,34€, respecte del 26,718% 

d’aquesta finca, en virtut del Projecte de Reparcel.lació del Pla de Millora Urbana del 

Rengle de Mataró. 

 Hipoteca en quant al 100% a favor del Bc. Sabadell, S.A. per respondre de 655.980€ de 

principal més els interessos ordinaris, interessos de demora, costes i despeses que 



consten detallades en la seva corresponent inscripció registral, obrant a l’expedient amb 

un termini d’amortització 144 mesos, amb venciment el 30 de setembre de 2027. 

Amb valoració, resultant de taxació de mercat, en 235.254,00 euros. 

 

4.- Indivís del 10% de la parcel·la 6 de la UA-05 Carrer de Mar, carrer Penedès, Masia 

Mas Miralles situada al carrer Penedès, núm. 8 (corresponent al 10% de cessió 

d’aprofitament mig de l’àmbit), amb referència cadastral 2193226DF5929S0001IF. 

Respon a les següents dades: 

“URBANA: PARCEL·LA NÚMERO : 6, de la UA-d05. Zona d’edificació amb volumetria 

específica, clau 3b30, de l’àmbit del carrer Penedès. Parcel·la edificable amb front al 

carrer del Mar i carrer del Penedès de Mataró, assenyalada com a parcel·la número sis 

en el plànol de finques resultants de la reparcel·lació de la UA-d05. Té una superfície de 

DOS MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS ETRES QUADRATS i forma irregular. LLINDA 

: al Nord, en línia trencada de 45,47 i 4,85 metres amb les ases del carrer Ample, i en línia 

trencada de 3,49, 2,81, 2,77 i 2,53 metres amb les cases del carrer de la Gatassa; a l’Est, 

en línia trencada de 23,51, 15,20 i 29,85 metres, amb les cases del carrer aria 

Auxiliadora; a l’Oest, en línia recta de 35,00 metres, amb el carrer del Mar i en línia 

trencada de 3,00, 7,00, 21,84, 26,77 metres amb parcel·la número dos de la 

reparcel·lació, adjudicada a l’Ajuntament de Mataró; i al Sud, amb línia recta de 20,00 

metres amb el carrer del Penedès.” 

De conformitat amb l'art. 9 a) L.H. es consigna la qualificació urbanística d'aquesta finca: 
Classificació urbanística del sòl: Sòl Urbà i Qualificació urbanística del sòl: R4 Residencial 
Ordenació oberta. 

Consta inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca 25722, al volum 3782, 

llibre 440, foli 42, inscripció 4a. 

Càrregues a destacar: 

 Es troba afecta a la participació adjudicada a Inmobiliaria 1972 SA de 9 desenes parts 
indivises queden afectes al compte de liquidació provisional de la reparcel·lació per import 
de 341.326,49 euros. Inscripciòn 1ª, del tomo 3.782, libro 440, folio 40 con fecha 
04/12/2008. 

 Mitjançant certificació d'informe tècnic de la lletrada del Servei d'Urbanisme i Patrimoni de 
l'Ajuntament de Mataró, datada el vint-i-cinc de maig de dos mil vint-i-ú, s’acredita que 
actualment la parcel.la te consideració de sòl urbà no consolidat atès que està sotmesa a 
actuacions de transformació urbanística, amb motiu de la seva inclusió en la Unitat 
d'Actuació UA-05 carrer del Mar, carrer Penedès, Masia Mas Miralles . Nota número 1 al 
margen del asiento 4, del tomo 3.782, libro 440, folio 42 con fecha 06/10/2021. 



Amb valoració en 369.033,14 euros, segons Decret 3515/2008, de 25 d’abril. 

 

L’import que es fixa per aquesta operació, d’acord amb els valors de taxació esmentats i la 
valoració referida respecte l’indivís del 10% de la parcel·la núm. 6, situada al carrer Penedès és 
d’ UN MILIÓ SIS-CENTS VUITANTA MIL VUIT-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB 
CATORZE CÈNTIMS D’EURO (1.680.843,14 €). 

SEGON.- Acordar que l’adquisició i consegüent incorporació al patrimoni municipal dels 
immobles referits al punt anterior es realitza en concepte de dació en pagament pels saldos que 
PUMSA té pendent de liquidar a l’Ajuntament de Mataró durant l’exercici 2021. Amb aquesta 
operació de dació en pagament de deutes, PUMSA haurà retornat a l’Ajuntament part dels 
deutes amb aquest, d’import 1.680.843,14 euros, contrets durant l’exercici 2021. 

En concret es produeix: 

 l’extinció total del deute contret durant l’exercici 2021 per PUMSA d’1.394.374,56 euros 
(ajut núm. 2 de la part expositiva de la present resolució). 

 l’extinció parcial del deute contret durant l’exercici 2021 per PUMSA de 286.468,58 euros 
de l’ajut disposat de 500.000 euros, restant pendent, després de la transmissió, un import 
de 213.531,42 euros (de l’ajut núm. 1 de la part expositiva de la present resolució) 

TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit, documents comptables número 
12021000123377, per import de 1.311.810,00 €, amb càrrec a la partida pressupostària 
310802/31123E/62200 Compra locals Care City Lab, projecte 3112321003 i número 
12021000123380, per import de 369.033,14 €, amb càrrec a la partida pressupostària 
300000/15113D/62100 Compra de terreny Mas Miralles, projecte 1511320001, del pressupost 
municipal, per l’adquisició d’aquests immobles. 

QUART.- Facultar indistintament al l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Mataró i/o al Regidor 
delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat per a que qualsevol d’ells, a títol individual, pugui 
subscriure tots els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al perfeccionament 
d’aquest acord. 

CINQUÈ.- Sol·licitar al Senyor Registrador de la Propietat la inscripció de les operacions 
derivades de l’adopció dels presents acords. 

SISÈ.- Anotar a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que derivin del 
perfeccionament d’aquests acords. 

SETÈ.-. Notificar aquests acords a PUMSA i als serveis municipals afectats. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 



CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 

TERRITORI. 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei d’Urbanisme I Patrimoni- 

4. DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚM. 4084/2021 DE 19 D’OCTUBRE, DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, SALA CONTENCIOSA 
ADMINISTRATIVA, SECCIÓ TERCERA, QUE ESTIMA EL RECURS D'APEL·LACIÓ NÚM. 
317/2020, I ANUL·LA EL PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR EL SORRALL, FASE 1: 
TRANSFORMACIÓ DE LA CARRETERA C-1415C EN VIA URBANA I EL PROJECTE 
D’URBANITZACIÓ SECTOR EL SORRALL, FASE 2: VIAL D’ENLLAÇ ENTRE LA ROTONDA 
RAMAL C-60 I LA CARRETERA C-1415C, APROVATS PER DECRETS D’ALCALDIA DE 7 DE 
MARÇ DE 2017. 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la Ciutat i 
Comerç, presenta la proposta següent: 

«El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, ha 
dictat Sentència núm. 4084/2021 de 19 d’octubre, que estima el recurs d'apel·lació núm. 317/2020, 
interposat per la Cooperativa Agrícola del Litoral, SCCL, contra la Sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 8 de Barcelona, de 24 d’abril de 2020 desestimatòria del recurs ordinari núm. 
291/17, interposat contra els decrets d’alcaldia núm. 1993/2017 i 1992/2017 de 7 de març, pels quals 
s’aproven definitivament el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase 1: transformació de la 
carretera C-1415c en via urbana i el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase 2: vial d’enllaç entre 
la rotonda ramal C-60 i la carretera C-1415c. 

La Sentència del Tribunal estima el recurs d’apel·lació i declara nuls de ple dret els Projectes 
d’urbanització esmentats, per haver estat declarada nul·la pel mateix Tribunal la Modificació puntual 
del Pla general d’ordenació relativa al sector El Sorrall, aprovada definitivament el 31 de juliol de 
2014, que executen els projectes.  

Mentre que la Sentència del Jutjat dictada en primera instància va aplicar la jurisprudència conforme 
la nul·litat d’una figura de planejament urbanístic, per raons de seguretat jurídica, no afecta als 
instruments de gestió, com són els projectes d’urbanització que no tenen la consideració de 
disposició de caràcter general, ara la Sentència del Tribunal aplicabla les dues excepcions 
establertes per la legislació i el Tribunal Suprem: 

 La subsistència està limitada als actes ferms, i els Projectes d’urbanització no tenen aquesta 
consideració en haver estat impugnats en via administrativa i via jurisdiccional (article 73 de la 
LJCA i article 106.4 de la Llei 39/2015). 

 S’exclouen els actes ferms impugnats en base precisament a la nul·litat del pla, i no dubta 
que els Projectes d’urbanització deriven directament de l’anul·lada modificació del 
planejament del sector. 



Un acte esdevé ferm quan ja no és possible la seva impugnació i com diu el Tribunal els 
Projectes d’urbanització no eren ferms per tenir oberta la via judicial. 

El motiu pel qual la Sentència anul·la els Projectes d’urbanització, està recollit a l’article 73 de la 
Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa i a l’article 106.4 de la Llei 39/2019 del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques, i és conseqüència de 
l’anul·lació del planejament urbanístic general que executen, abans de guanyar fermesa per 
haver estat impugnats, amb la qual cosa no s’aprecia la existència de cap causa amb interès 
cassacional de les previstes a l’article 88 de la llei jurisdiccional. 

Vist l’informe jurídic; l’article 106.4 de la Llei 39/2015, del Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i els article 72.2, 73, 86.3, 87 bis.1, 88 i 103 de la Llei 29/1998, 
Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, proposo a la Junta de Govern Local en 
virtut de les competències que té delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de 
2019, si s’escau, l’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer.- Donar compliment a la Sentència núm. 4084/2021 de 19 d’octubre, del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que estima el recurs 
d'apel·lació núm. 317/2020, interposat per la Cooperativa Agrícola del Litoral, SCCL, i anul·la el 
Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase 1: transformació de la carretera C-1415c en via urbana i 
el Projecte d’urbanització sector el Sorrall, fase 2: vial d’enllaç entre la rotonda ramal C-60 i la 
carretera C-1415c, aprovats per decrets d’alcaldia de 7 de març de 2017. 

Segon.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’anul·lació dels projectes 
d’urbanització. 

Tercer.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, als efectes 
escaients. 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS. 

 

-Servei Equipaments Municipals- 

5. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU «REFORMA I MILLORA DEL PAVELLÓ 

POLIESPORTIU EUSEBI MILLAN», AMB UN PRESSUPOST TOTAL D´EXECUCIÓ PER 

CONTRACTE DE 1.490.715,86 EUROS (21% IVA INCLÒS). 

Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Gestió Espai Públic i Equipaments Municipals i Gen Gran 

Activa, presenta la proposta següent:  



“Fets 

Els tècnics municials del Servei d’Equipaments Municipals han redactat el projecte executiu de 

reforma i millora del pavelló poliesportiu Eusebi Millan. 

El projecte té per objecte dues actuacions a la pista poliesportiva: la substitució de la coberta i el 

paviment esportiu. 

Les actuacions que es duran a termen comportaran substituir la coberta de fibrociment, per una 

coberta sandvitx millorant l’envolvent tèrmica, adaptant l’estructura per tal que la coberta pugui 

suportar les carregues de plaques fotovoltaiques; substituir el policarbonat de façana per millorar 

la il·luminació natural i reduir la transmitància de la façana i substituir l’enllumenat de la pista per 

reduir la demanda energètica. 

Totes les intervencions tenen l’objectiu de millorar l’envolvent tèrmica de l’edifici i reduir la 

demanda de CO2, millorant el consum energèti de l’equipament i el confort dels usuaris. Mataró 

es va adherir al nou Pacte dels alcaldes i alcaldesses per l’energia i el clima el dia 1 de 

desembre de 2016 amb el compromís de reduir les emissions de CO2 en més d’un 40% fins 

l’any 2030 i a elaborar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC).  

El projecte està dividit en tres lots perquè son tres fases d’obra successives però l’execució es 

totalment independent. 

El lot 1 correspon a l’extracció de la coberta de fibrociment amb un pressupost d’execució de 

22.848 € , més 4.798,08 € que corresponen al 21% d’IVA amb total de 27.646,08 € IVA inclòs. 

El lot 2 correspon a l’obra civil i instal·lacions substitució d’estructura de coberta, paraments 

perimetrals i enllumenat de la pista poliesportiva amb un pressupost d’execució de 1.024.677,24 

€ , més 215.182,22 € corresponents al 21% d’IVA amb total de 1.239.859,46 €. 

El lot 3 correspon al nou equipament esportiu i paviment de parquet amb un pressupost 

d’execució de 184.471,34 €, més 38.738,98 € que corresponen al 21% d’IVA amb un total de 

223.210,32 €. 

L’import total del projecte és de 1.231.996,58 més 258.719,28 € en concepte d’IVA, amb un total 

de 1.490.715,86 € IVA inclòs. 

El termini d’execució de les obres és de deu mesos. 

Fonaments de dret 

L’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 

Llei municipal i de règim local de Catalunya, que preveu que l’aprovació dels projectes d’obres 

s’ha d’ajustar a un procediment d’aprovació inicial del projecte, informació pública per un 

període de trenta dies com a mínim, durant el qual es poden formular reclamacions i 

al·legacions, i l’aprovació definitiva del projecte. 



En aquest mateix sentit es regula a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 

s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 

L’article 22ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, preveu 

que correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la 

seva contractació, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 

En conseqüència, la regidora delegada d’Espais Públics, Equipaments Municipals i Gent Gran 

Activa proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents, 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el “projecte executiu de reforma i millora del pavelló poliesortiu 

Eusebi Millan i el seu estudi de seguretat i salut, amb un pressupost de 1.231.996,58 més 

258.719,28 € en concepte d’IVA, amb un total de 1.490.715,86 € IVA inclòs. 

Segon.- Sotmetre l'anterior projecte amb tota la seva documentació a informació pública durant 

el termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podran presentar les al·legacions i reclamacions 

que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-

se reclamacions durant aquest període. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei d’Ingressos i al 

Servei de Compres i Contractacions”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

6. APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU «CARECITY LAB (PECT)», AMB UN 

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE 1.941.725,20 EUROS (21% IVA INCLÒS). 

Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Gestió Espai Públic i Equipaments Municipals i Gen Gran 

Activa, presenta la proposta següent 

 

“Fets 

Els tècnics municials del Servei d’Equipaments Municipals han redactat el projecte executiu 
“CareCityLab (PECT)”. 

El projecte té per objecte la reforma dels espais de planta baixa, planta primera i planta segona 
de l’edifici del Passeig de la Marina 142 per a la creació del nou equipament CareCityLab. 



El CareCityLab esdevindrà un centre referent a la comarca del Maresme en relació amb l’atenció 
a la fragilitat, la vulnerabilitat i l’envelliment actiu, així com amb la recerca i la transformació 
tecnològica. La seva actuació anirà dirigida a desenvolupar projectes d’innovació i activitats de 
sensibilització i transferència de coneixement en l’àmbit de l’envelliment en tres direccions: 
innovació en polítiques públiques d’atenció a la gent gran, programació d’activitats relacionals i 
de capacitació digital per a persones grans i programa de suport a les persones cuidadores, tant 
professionals com no professionals.   

En el CareCityLab hi participen diverses entitats que condicionen la composició dels espais i les 
relacions entre elles. Les entitats intervinents són: l’Ajuntament de Mataró, el Consorci Sanitari 
del Maresme, la Fundació Privada Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró: Innolab, 
Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, la Fundació Privada del Maresme Pro Persones amb 
Disminució Psíquica i la Fundació Eurecat. 

En Planta Baixa el local queda ubicat en la cantonada Oest de l’edifici accedint des del carrer 
Jaume Vicens Vives a la zona urbanitzada i enjardinada. L’accés al local es realitza a través d’un 
porxo situat a la façana Sud-Oest on s’hi troba l’accés principal i un de secundari. 

La comunicació vertical de l’edifici es realitza mitjançant dos nuclis verticals. 

Nucli principal format per escala que comunica totes les plantes de l’equipament i ascensor 
accessible que comunica planta baixa i planta primera. 

Nucli secundari format per ascensor accessible que comunica totes les plantes de l’equipament. 

En el pati de Planta Primera s’hi ubicarà la maquinaria exterior de les instal·lacions de ventilació i 
climatització així com uns dipòsits de recollida i aprofitament d’aigües pluvials per abastir els 
inodors de la planta. L’accés a aquest pati es realitza des del nucli de comunicacions vertical 
general de l’edifici. 
 
A la coberta plana a Sud de la Planta Segona s’hi ubicaran les instal·lacions d’energia elèctrica 
fotovoltaica. L’accés a aquesta coberta es realitza des del passadís de Planta Segona. 

El pressupost d’execució dels treballs és de 1.604.731,57 € més 336.993,63 € en concepte 
d’IVA, amb un total de 1.941.725,20 € IVA inclòs.  

El termini d’execució de les obres és de divuit mesos. 

 

Fonaments de dret 

L’article 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, que preveu que l’aprovació dels projectes d’obres 
s’ha d’ajustar a un procediment d’aprovació inicial del projecte, informació pública per un període 
de trenta dies com a mínim, durant el qual es poden formular reclamacions i al·legacions, i 
l’aprovació definitiva del projecte. 

 

En aquest mateix sentit es regula a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 



L’article 22ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, preveu 
que correspon al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació, i quan encara no estiguin previstos en els pressupostos. 

En conseqüència, la regidora delegada d’Espais Públics, Equipaments Municipals i Gent Gran 
Activa proposa a la Junta de Govern, l’adopció dels següents, 

ACORDS: 

Primer.- Aprovar inicialment el “projecte executiu CareCityLab (PECT)” i el seu estudi de 
seguretat i salut, amb un pressupost de 1.604.731,57 € més 336.993,63 € en concepte d’IVA, 
amb un total de 1.941.725,20 € IVA inclòs.  

Segon.- Sotmetre l'anterior projecte amb tota la seva documentació a informació pública durant 
el termini de 30 dies hàbils, durant els quals es podran presentar les al·legacions i reclamacions 
que es considerin pertinents i donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit de no presentar-
se reclamacions durant aquest període. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei d’Ingressos i al 
Servei de Compres i Contractacions”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Servei d’Assessorament i Gestió- 

7. DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 297/2021, 

DE 26 D’OCTUBRE DE 2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 11 DE 

BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 233/2020-A 

.INTERPOSAT PER A.G.S., CONTRA SANCIÓ EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE 

VEHICLES A MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA.  

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta:  

«Per Decret 2505/2020, de la Regidora Delegada de Seguretat Pública es va dictar resolució 

sancionadora recaiguda en l’expedient PE0207378524, que desestima les al·legacions 

presentades pel Sr. A.G.S. contra la sanció imposada en matèria de trànsit, circulació de vehicles 



a motor i seguretat viària, per desplaçar-se lateralment per canviar de carril sense respectar la 

prioritat del vehicle que circula pel carril que es pretén ocupar (Art. 74.2 RGC), i que ratifica 

l’import de 200 euros. 

El Sr. A.G.S. 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 233/2020 –A pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona. 

En data 26 d’octubre de 2021, practicades les actuacions processals procedents, es dictà 
Sentència núm. 297/2021 que resol:  

“DESESTIMO el recurso presentado por la representación procesal de A.G.S. frente al 
Ayuntamiento de MATARÓ. Se declara la conformidad del Decreto 2505/2020 de la Regidora 
Delegada de Seguridad Pública por el que se eleva a definitiva la Resolución de 22 de abril de 
2020 que desestima las alegaciones efectuadas e impuso una sanción de 200 euros en el 
expediente sancionador 207378524. Sin expresa condena en 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: 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 297/2021, de 26 
d’octubre de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al 
recurs contenciós administratiu 233/2020-A.  

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 asabentats 

 

8. DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 

285/2021, DE 20 DE SETEMBRE DE 2021, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 09 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 45/2020-B, INTERPOSAT PER R.E.M. PER PER LA DESESTIMACIÓ DE 

LES AL.LEGACIONS CONTRA DECRET 8471/2019 DE 29 D’OCTUBRE EN MATÈRIA DE 

PROTECCIÓ DE LEGALITAT AMBIENTAL PER L’ACTIVITAT TALLER DE VENDA I 

REPARACIÓ DE MOTOS 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta:  



«Per Decret 8471/2019, de 29 d’octubre de la Regidora Delegada de Seguretat Pública, es van 

desestimar les al·legacions formulades pel Sr. R.E.M. contra el Decret 1654/2019, de 12 de març 

de la Regidora Delegada d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, pel qual es va 

acordar iniciar procediment de protecció de la legalitat ambiental per l’activitat taller de venda i 

reparació de motos existent al c. XXX, XX de Mataró, per existir unes molèsties al veïnat per 

soroll, fums i acumulació de vehicles i es va requerir l’adopció de mesures correctores. 

El Sr. R.E.M., va interposar recurs contenciós administratiu contra el referit decret davant els 

Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona; el recurs contenciós es tramità pel 

procediment abreujat 45/2020-B pel Jutjat Contenciós Administratiu 9 de Barcelona. 

En data 19 d’octubre de 2021, practicades les actuacions processals procedents, es dictà 

Sentència núm. 285/2021 que resol: 

“DESESTIMAR el present recurs contenciós administratiu abreujat núm. 45/2020-B promogut per 

R.E.M. contra l’AJUNTAMENT DE MATARÓ, atès que la resolució administrativa impugnada és 

ajustada a dret. Sense l’expressa imposició de costes”. 

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 Decret de l’Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, proposo els següents ACORDS: 

Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència número 285/2021, de 20 de 

setembre de 2021, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 09 de Barcelona, en relació al 

recurs contenciós administratiu 45/2020-B. 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu número 09 de Barcelona, 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. 

 



ASSUMTES DELEGATS DEL PLA MUNICIPAL 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Servei d’Assessorament I Gestió- 

9. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.G.R., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 

GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS (361/21 GP). 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 8467/2021, de 28 de setembre, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a S.G.R., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos 

considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/18338, 

aixecada en data 27 de juny de 2021 a les 16.55 hores pels Agents de la Policia Local número 

3028 i 3848, referent a la Plaça de Mossèn Manuel Blanch de Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 27-06-21, els agents van se requerits a la plaça Mossèn Blanch perquè un gos de raça 

perillosa, creuat d´American Stanford, havia mossegat a un altre gos, causant-li lessions molt 

lleus que no van necessitar d´assistència mèdica. 

La titular de l´animal, la Sra. G. duia dos de raça potencialment perillosa, un mascle i una 

femella, tots dos creuats de la raça American Stanford. La Sra. G. va manifestar que estaven 

deslligats i no va presentar documentació de cap dels animals. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència per la tinença i 

conducció d´un gos de raça potencialment perillosa a nom de S.G.R. 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a S.G.R., en data 29 de 

setembre de 2021, i es comunicà el termini corresponent per a formular al·legacions, oferint a 

la/les persona/es interessada/es la possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat o 

de pagament voluntari, aplicant en ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la 

proposta de sanció. 



TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi hagi 

constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es hagin realitzat 

cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets 

constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en 

document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 

probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb 

condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats de delicte 

o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 

infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida 

a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina 

com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal 

de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment 

perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos 

amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 

immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 

tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 

considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 

determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als 

llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment perillosos 

per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser 

conduïts per menors de setze anys. 

4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 

tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 



Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb 

l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 

50/1999. 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà l’ordinària 

prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  S.G.R. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 

perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa 

de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 

euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la 

comissió d’una infracció molt greu. 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 

del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 300,51 

euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a 

infraccions greus, i una multa des de 2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions 

molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, 

per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que les 

sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte especialment els següents criteris: 

a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 

c) La naturalesa dels perjudicis causats. 



d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa. 

Per a formular la sanció, el Regidor de Seguretat Pública ha tingut en compte els criteris de 

graduació següents: 

La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts pel que fa a la infracció de 

l’article 13.1.b de la Llei 50/1999, de 23 de diciembre i l’article 7.3.b de la Llei 10/1999, de 30 de 

juliol i, pel que fa a les infraccions de l’article 7.3.e, 7.2.a de la Llei 10/1999, de 30 de juliol i 

13.2.b de la Llei 50/1999,de 23 de diciembre s’ha tingut en compte la trascendència social 

perquè la persona denunciada portava dos gossos alhora. 

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 S.G.R., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria 

de Gossos considerats potencialment perillosos. 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 

definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció 

de 3.001,00 euros a S.G.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de 

Gossos considerats potencialment perillosos. 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 

definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció 

de 3.901,00 euros a S.G.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de 

Gossos considerats potencialment perillosos. 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 

definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció 

de 390,60 euros a S.G.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de 

Gossos considerats potencialment perillosos. 

.Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no presentés 

al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la instrucció en el cas que la 

persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 



OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es 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 del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 
competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor 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.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a S.G.R., per la comissió d’una infracció molt 
greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a S.G.R., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

TERCER.- Imposar una sanció de 3.901,00 euros a S.G.R., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

QUART.- Imposar una sanció de 390,60 euros a S.G.R., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

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

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 



10. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.C.V., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 

GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS (454/21 GP). 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

“ANTECEDENTS DE FET: 

“PRIMER.- Per Decret número 7687/2021, de 6 de setembre, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a M.C.V., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos 

considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 782417/20, 

aixecada en data 10 de setembre de 2020 a les 20:00 hores per l’Agent del cos de Mossos 

d’Esquadra adscrit a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 11736 i l’acta 

número 782285/2020, aixecada en data 10 de setembre de 2020 a les 20:20 hores per l’Agent 

del cos de Mossos d’Esquadra adscrit a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró 

número 11736, referents a la Ronda de Francesc Macià, 94 de 08302 Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 10/09/20, entre les 20:00 i 20:20 hores, a la Rda. Francesc Macià, 94, la Sra. C. passejava 

dos gossos de raça potencialment perillosa, en concret  staffordshire, de nom Negan,   amb 

número de microxip: 981098106546668 i de nom Mia, amb número de microxip: 

981098106105419. 

Els dos gossos anaven sense morrió i un d´ells va mossegar a un altre gos, que va requerir 

serveis veterinaris. 

La Sra. C. no va  presentar l’assegurança de responsabilitat civil de cap dels dos gossos. 

El Servei de Salut informa que consten dos gossos censats de raça terrier staffordshire americà 

de nom Negan (ref. 7750) i Mia (ref. 7751), identificats amb codi de microxip 98109810654668 i 

981098106105419 respectivament, a nom de la Sra. M.C.V. 

També consta llicència núm. 458 per la tinença i conducció d’ aquests gossos a nom de la Sra. 

C.(Decret 9145/2018, de 29 d’ octubre). 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.C.V., en data 13 de 

setembre 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. 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. 

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: 

•  M.C.V. 



SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 

perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa 

de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 

euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la 

comissió d’una infracció molt greu. 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 

del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 300,51 

euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a 

infraccions greus, i una multa des de 2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions 

molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, 

per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que les 

sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte especialment els següents criteris: 

a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 

c) La naturalesa dels perjudicis causats. 

d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa. 

Per a formular la sanció, el Regidor de Seguretat Pública ha tingut en compte els criteris de 

graduació següents: 

La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts pel que fa a la infracció 

tipificada a l’article 7.3.b de la Llei 10/1999, de 30 de juliol i, pel que fa a la infracció tipificada a 

l’article 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, s’ha tingut en compte la transcendència 

social i els perjudicis causats, perquè la persona denunciada portava dos gossos alhora i un 

d’ells va mossegar un altre gos, que va requerir serveis veterinaris. 



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 390,67 euros a M.C.V., 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 3.001,00 euros a M.C.V., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de 

Gossos considerats potencialment perillosos. 

Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no presentés 

al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la instrucció en el cas que la 

persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn que la 

conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu estat originari ni/o 

danys i perjudicis a l’Administració. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de 

juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos atorga la competència 

sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per 

la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 

En virtut del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 

competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor 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.- Imposar una sanció de 390,67 euros a M.C.V., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a M.C.V., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

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

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

11. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A G.F.F., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 

GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS (280/21 GP). 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta:  

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 6073/2021, de 2 de juliol, es va incoar expedient administratiu 

sancionador a G.F.F., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos considerats 

potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/28827, aixecada en 

data 24 de maig de 2021 a les 13:00 hores pels Agents de la Policia Local número 3208 i 3518, 

referent al Carrer de Terrassa de Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 24-05-21, els agents actuants van observar la persona denunciada, la Sra. F., passejant un 

gos de raça potencialment perillosa, un pit bull, de nom Hera, al carrer Terrassa amb Avda. 

Velòdrom, sense documentació. 

La Sra. F. va manifestar que el gos era de la seva parella, de la que va donar el nom i el DNI, i 

que havia marxat de casa sense donar-li temps a agafar res; tot seguit, va ser informada de 

l’aixecament de l’acta per presumptes infraccions a la normativa que regula la tinença i conducció 

de gossos potencialment perillosos. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni llicència per a la tinença i conducció 

de gos potencialment perillós a nom de G.F.F.;  així mateix, tampoc consta cap gos censat ni 



llicència per a la tinença i conducció de gos potencialment perillós a nom de la persona referida 

per la Sra. F. 

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.F.F., en data 19 de 

juliol 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 26 d’agost de 2021), segons el que disposa l’article 44 de 

la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi hagi 

constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es hagin realitzat 

cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets 

constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en 

document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 

probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb 

condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats de delicte 

o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció 

molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a 

l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina 

com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal 

de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment 

perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos 

amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 



3. 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: 

•  G.F.F. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 

perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa 

de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 

euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la 

comissió d’una infracció molt greu. 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 

del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 300,51 

euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a 

infraccions greus, i una multa des de 2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions 

molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, 

per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que les 

sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte especialment els següents criteris: 

 



a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 

c) La naturalesa dels perjudicis causats. 

d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa. 

Per a formular la sanció, el Regidor 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.F.F., 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.F.F., 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.F.F., 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 del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 

competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor 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.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a G.F.F., per la comissió d’una infracció molt 

greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a G.F.F., 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.F.F., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

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

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

12. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A H.A., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 

GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS (47/21 GP). 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 

Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 



“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 6011/2021, de 30 de juny, es va incoar expedient administratiu 

sancionador a H.A., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos considerats 

potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/00985, aixecada en 

data 12 de gener de 2021 a les 13:50 hores pels Agents de la Policia Local número 3898 i 4318, 

referent a la Plaça de Rocafonda de Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 12/01/2021 la persona denunciada, el Sr. A.,  passejava dos gossos de raça potencialment 

perillosa, en concret sttaforshire, de nom Taison i Apolo,  a la plaça Rocafonda,  deslligats, sense 

morrió  i sense llicència municipal ni  assegurança de responsabilitat civil. Cap dels dos estava 

identificat amb microxip. 

El Sr. A. va manifestar que el gos de nom Taison era seu i el gos de nom Apolo, de la seva 

parella, però no va aportar cap documentació que així ho acredités. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni llicència per a la tinença i conducció 

de gos potencialment perillós a nom de H.A. 

SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient al domicili 

que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a H.A., en data 14 de juliol 

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 7 de setembre de 2021), segons el que disposa l’article 44 

de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques. 

TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi hagi 

constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es hagin realitzat 

cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets 

constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es formalitzin en 

document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la inexistència d’una activitat 

probatòria de suficiència tal que contraresti la força probatòria conferida als funcionaris amb 

condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 



No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats de delicte 

o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció 

molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a 

l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina 

com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal 

de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment 

perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos 

amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels immobles 

col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu tipificada a 

l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que determina que a les 

parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús 

públic en general els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar 

lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors 

de setze anys. 

4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 

tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb l’article 9 

del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 50/1999. 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà l’ordinària 

prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  H.A. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 

perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa 

de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 



euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la 

comissió d’una infracció molt greu. 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 

animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 

del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 300,51 

euros per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a 

infraccions greus, i una multa des de 2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions 

molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, 

per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 

c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, disposa que les 

sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte especialment els següents criteris: 

a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 

c) La naturalesa dels perjudicis causats. 

d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la mateixa 

naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa. 

Per a formular la sanció, el Regidor de Seguretat Pública ha tingut en compte els criteris de 

graduació següents: 

La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts pel que fa a la infracció de 

l’article 13.1.b de la Llei 50/1999, de 23 de desembre i l’article 7.3.b de la Llei 10/1999, de 30 de 

juliol i, pel que fa a les infraccions dels articles 7.3.e de la Llei 10/1999, de 30 de juliol i 13.2.b de 

la Llei 50/1999,de 23 de desembre, ambdues lleis relatives a l’àmbit de la tinença i conducció 

d’animals potencialment perillosos, s’ha tingut en compte la transcendència social i l’interès 

general, perquè la persona denunciada portava dos gossos alhora, fet que augmentava el risc 

d’afectar el bé jurídic protegit en aquest cas, la seguretat ciutadana. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 

definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció 



de 2.404,06 euros a H.A., per la comissió d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de 

Gossos considerats potencialment perillosos. 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 

definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció 

de 3.001,00 euros a H.A., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de 

Gossos considerats potencialment perillosos. 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 

definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció 

de 3.901,00 euros a H.A., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de 

Gossos considerats potencialment perillosos. 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 

definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció 

de 390,67 euros a H.A., 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 del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 

competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor 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.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a H.A., per la comissió d’una infracció molt 

greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a H.A., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

TERCER.- Imposar una sanció de 3.901,00 euros a H.A., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

QUART.- Imposar una sanció de 390,67 euros a H.A., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

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

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

En no haver-hi més assumptes per tractar, a dos quarts de tres de la tarda, el senyor President 

aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta. 

 

Juan Carlos Jerez Antequera                       M. Lluïsa Guañabens Casarramona 

1r. Tinent d’Alcalde                                       Secretària General accidental 

 

 


