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ACTA NÚM. 22- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 27-12-2021 

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

A la ciutat de Mataró, el vint-i-set de desembre de dos mil vint-i-u, a les tretze hores trenta-dos 

minuts de la tarda, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article 46.3 de la Llei 

7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte de celebrar sessió 

ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del Sr. DAVID BOTE 

PAZ, Alcalde-President 

Hi concorren: 

En David Bote     Paz Alcalde 

Juan Carlos Jerez Antequera   1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 

Laura Seijo Elvira    3a. Tinenta d’Alcalde 

Núria Moreno Romero   4a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres   5è. Tinent d’Alcalde 

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

Elizabet Ruíz Moreno    7a. Tinenta d’Alcalde 

 

Excusen la seva assistència: 

Anna Villarreal Pascual   8a. Tinenta d’Alcalde 

 

Assistits de la Secretària General suplent senyora Anna Ramírez Lara, que certifica.. 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

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



1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13 de desembre de 

2021. 

 

2. DESPATX OFICIAL 

  

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 

3. Donar-se per assabentat de la Sentència número 317/2021, d´15 de desembre de 2021, 
dictada en el Procediment abreujat núm. 45-2021 B, en el recurs interposat contra Decret 
que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pel Sr. A.A.P.C. 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de compres I contractacions- 

4. Inici expedient contractació del Servei d’Atenció al públic i gestió de les activitats 
didàctiques i difusió patrimonial i turística  

5. Inici expedient contractació de les obres del Projecte Executiu CareCityLab, cofinançat 
pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el 
marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d’inversió en 
creixement i ocupació . 

6. Inici expedient contractació de les obres del Projecte executiu de reforma i millora del 
Poliesportiu Eusebi Millan. 

 

SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA 

7. Addenda al conveni entre la fundació Unió de Cooperadors de Mataró i l' Ajuntament de 
Mataró per a la concessió d' un ajut econòmic. 

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I 

DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI 

 



DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei de Llicències d’Obres I Activitats- 

8. Donar per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
núm. 3324, de 6 de juliol de 2021, que declara desestimar el recurs contenciós-
administratiu interposat pel MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA- 
DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUNYA contra la resolució del director general 
de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya, de data 
28.01.2019, per la qual s’autoritzava a l’Ajuntament de Mataró a ocupar el domini públic 
marítim per terrasses sobre el passeig marítim vinculades a establiments de restauració. 

-Servei d’Urbanisme I Patrimoni- 

9. Donar compliment a la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, de 14 d’octubre de 2021, en incident d’execució de sentència núm. 8/2021, en 
relació a l’anul·lació del decret d’aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de 
la reparcel·lació de la UA-72 de Can Quirze. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

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

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM QUALITAT URBANA:SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA. 

 

-Servei d’Assessorament I Gestió- 

10. Desestimar el recurs de reposició interposat per E.B.P, en representació de C.S.C., en 
matèria de gossos potencialment perillosos per faltes greus i molt greus. 

 

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

Dia. 

 



1.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 13 de desembre de 
2021. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. ( 8 ). 

 

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

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 

3. DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚMERO 317/2021, D´15 DE 
DESEMBRE DE 2021, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 45-2021 B, EN EL 
RECURS INTERPOSAT CONTRA DECRET QUE DESESTIMA LA RECLAMACIÓ DE 
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PEL SR. A.A.P.C. 

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

“En data 15-12-2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona, ha notificat la 
Sentència número 317/2021, de 15 de desembre de 2021, dictada en el Procediment abreujat 
núm. 45/2021–B, en el recurs interposat pel Sr. A.A.P.C., contra el Decret 80238/2020, de data 
2-12-2020, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, pel que es desestima la 
reclamació de responsabilitat patrimonial en la que demana una indemnització per una caiguda a 
la via pública, per import de 2.102,70€. 

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda, considerant que el 
Decret 80238/2020 és ajustat a dret, quan desestima la responsabilitat de l’Ajuntament pels fets 
al.legats per la demandant, no imposant costes. 

Entre altres, els arguments emprats són els següents: 

“(...) A la vista de las consideraciones jurídicas expuestas en el anterior Fundamento de Derecho 
Segundo y en atención a las concretas circunstancias fácticas del caso de autos que resultan del 
examen de todas las actuaciones documentadas en el expediente administrativo remitido al 
Juzgado por la Administración demandada, así como de la valoración conjunta de las pruebas 
practicadas en el proceso, especialmente las documentales, fotografías aportadas, y en esta 
sede jurisdiccional, se alcanza la conclusión de que no ha resultado acreditada la concurrencia 
efectiva de todos los requisitos normativamente exigidos para determinar el nacimiento de la 



responsabilidad patrimonial reclamada, en particular el referido a la necesaria concurrencia del 
nexo causal o relación de causalidad entre el daño y el funcionamiento del servicio público 
concernido. (…) 

(…) En relación a la caída en lo referente a la versión dada por el actor no viene sustentada de 
forma clara y suficiente por ninguna prueba, -testifical- practicada a su instancia, ni tampoco 
consta la intervención policial al efecto de acreditar los hechos descritos. (…) 

(…) Así las cosas, no viene suficientemente acreditado en autos la realidad de la caída en la vía 
pública en el lugar descrito por el actor por lo que no se genera responsabilidad patrimonial 
alguna de la Administración Pública y deviene intrascendente así el análisis del meritado nexo 
causal y los demás requisitos o presupuestos que configuran el nacimiento de aquella 
responsabilidad patrimonial. (…) 

(…) En consecuencia, no aparece acreditado que los daños realmente sufridos por la caída 
fueran debidas a una acción u omisión por parte del Ayuntamiento demandado sino que, 
eventualmente, fue debida a una falta de cuidado o atención del actor, extremo del que en modo 
alguno puede responsabilizarse al Ayuntamiento. En este punto debe significarse que la 
lamentable caída lo sería por su falta de atención pues lo que se califica como la deficiente 
actuación municipal –cosa que no ocurre- es atribuible a la actitud negligente del actor. (…) 

(… ) Sentado lo anterior, deviene ya ocioso por intrascendente extenderse aquí en la 
consideración de las lesiones que se aducen por la recurrente, al resultar superfluo para la 
resolución del presente recurso. (…)“  

La sentència no és susceptible de recurs ordinari d’apel.lació i és ferma. 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020, de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 
previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Donar-se per assabentat de la Sentència número 317/2021, de 15 de desembre de 
2021, dictada en el Procediment abreujat núm. 47/2021–B, en el recurs interposat pel Sr. 
A.A.P.C., contra el Decret 80238/2020, de data 2-12-2020, del regidor delegat d’Administració, 
Bon Govern i Mobilitat, pel que es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en la 
que demana una indemnització per una caiguda a la via pública, per import de 2.102,70€ i que és 
favorable a l’Ajuntament.  

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Barcelona. 

 

 

Es donen per assabentats 

 

 



DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de compres I contractacions- 

4. INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I GESTIÓ DE 
LES ACTIVITATS DIDÀCTIQUES I DIFUSIÓ PATRIMONIAL I TURÍSTICA.  

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

“Relació de fets 

1. Per informe de la Directora de Cultura, es sol·licita i justifica la necessitat de tramitació de la 
contractació del servei d’atenció al públic i gestió de les activitats didàctiques i de difusió 
patrimonial i turística, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins 
a 410.722,40 euros, IVA no inclòs. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i de 
modificacions, el valor estimat del contracte és de 903.589,28 euros. 

2. Consta a l’expedient: 

 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics 

administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del 

sector públic. 

 Informe de l’interventor de Fons respecte a la previsió d’existència de crèdit adequat i 

suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a les partides 

850200/332110/22703, 850200/333210/22703, 850200/338110/22703, 

850200/333110/22703, 850200/333130/22703, 420202/432310/22799 i 

CMAC/333110/22703, pel pressupost que s’aprovarà per l’exercici 2022. 

 

Fonaments de dret 

1. Aquest contracte correspon als anomenats de subministrament, d’acord amb el que disposa 

l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 

contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 

3. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la LCSP, la forma 

de contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol, de 

delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 



PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei d’atenció al públic i gestió de les activitats 
didàctiques i de difusió patrimonial i turística, amb un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 410.722,40 euros, IVA no inclòs. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat de pròrroga i de 
modificacions, el valor estimat del contracte és de 903.589,28 euros. 

SEGON. Aprovar els plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i 

procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta 

proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals a comptar des de l’enviament de 

l’anunci de licitació al DOUE, per a la presentació de proposicions.  

QUART. Atendre la despesa total de 496.974,11€, a càrrec a les partides 

850200/332110/22703, 850200/333210/22703, 850200/338110/22703, 850200/333110/22703, 

850200/333130/22703, 420202/432310/22799 i CMAC/333110/22703 amb el següent 

desglossament: 

 Relació AFUT 4260, import: 354.287,53€ 

 Relació AFUT 4299, import: 7.315,66€ 

 AFUT 599, import: 135.370,92€ 

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del 

present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent partida dels 

pressupostos municipals que s’aprovin pels exercicis 2022 i 2023, a fi de poder atendre les 

despeses que es preveu meriti la present contractació durant l’anualitat esmentada”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. ( 8 ). 

 

 

 

5. INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU 

CARECITYLAB, COFINANÇAT PEL FONS EUROPEU DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL 

(FEDER) DE LA UNIÓ EUROPEA, EN EL MARC DEL PROGRAMA OPERATIU FEDER DE 

CATALUNYA 2014-2020. OBJECTIU D’INVERSIÓ EN CREIXEMENT I OCUPACIÓ. 

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



“Relació de fets 

1. Per informe de la Cap del Servei d’Equipaments Municipals es sol·licita i justifica la necessitat 
de tramitació de la contractació de les obres del Projecte Executiu CareCityLab, cofinançat pel 
Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del 
Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement i 
ocupació, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
1.604.731,57 euros, IVA no inclòs. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte les possibles modificacions, el valor 
estimat del contracte és de 1.925.677,88 euros. 

2. Consta a l’expedient: 

 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics 

administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del 

sector públic. 

 Informe de l’interventor de Fons respecte a la previsió d’existència de crèdit adequat i 

suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la partida 

710202/31123E/63200, del pressupost aprovat per l’exercici 2021. 

 

Fonaments de dret 

1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 13 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 

contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 

3. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de la LCSP, la forma de contractació serà el 

procediment obert simplificat. 

 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol, de 

delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon Govern i 

Mobilitat, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte Executiu CareCityLab, 

cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el 

marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020. Objectiu d'inversió en creixement 

i ocupació, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 

1.604.731,57 euros, IVA no inclòs. 

 



A efectes de procediment aplicable, tenint en compte les possibles modificacions, el valor 
estimat del contracte és de 1.925.677,88 euros. 

SEGON. Aprovar els plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i 

procediment obert simplificat. 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta 
proposta, obrint als efectes un termini fins el 26 de gener de 2022 a les 9 hores, per a la 
presentació de proposicions. 

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 1.941.725,20€ (document comptable A núm. 

130857)”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

6. INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE EXECUTIU DE 

REFORMA I MILLORA DEL POLIESPORTIU EUSEBI MILLAN 

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

“Relació de fets 

1. Per informe de la Cap del Servei d’Equipaments Municipals es sol•licita i justifica la necessitat 
de tramitació de la contractació de les obres del Projecte Executiu de reforma i millora del 
Poliesportiu Eusebi Millan, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a 1.231.996,58 euros, IVA no inclòs. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte les possibles modificacions, el valor estimat 
del contracte és de 1.478.395,90 euros. 

2. Consta a l’expedient: 

 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics 
administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del 
sector públic. 

 Informe de l’interventor de Fons respecte a la previsió d’existència de crèdit adequat i 
suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la partida 
710201/34211E/63201, del pressupost aprovat per l’exercici 2021. 



Fonaments de dret 

1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 13 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 
contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 

3. De conformitat amb el que disposa l’article 159 de la LCSP, la forma de contractació serà el 
procediment obert simplificat. 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon Govern i Mobilitat, 
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació de les obres del Projecte Executiu de reforma i 
millora del Poliesportiu Eusebi Millan, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 1.231.996,58 euros, IVA no inclòs. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte les possibles modificacions, el valor estimat 
del contracte és de 1.478.395,90 euros. 

SEGON. Aprovar els plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que 
regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i 
procediment obert simplificat. 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta 
proposta, obrint als efectes el termini per la presentació de proposicions fins el dia 26 de gener 
de 2022 a les 9:00hores. 

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 1.490.715,86€ (document comptable A núm. 131275).” 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

-Servei de Gestió Econòmica- 

7. ADDENDA AL CONVENI ENTRE LA FUNDACIÓ UNIÓ DE COOPERADORS DE MATARÓ I 

L' AJUNTAMENT DE MATARÓ PER A LA CONCESSIÓ D' UN AJUT ECONÒMIC 

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



«Atès que: 

 El 27 de març de 2015, l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Unió de Cooperadors de 

Mataró (FUC) van signar un conveni per la concessió d’un ajut econòmic reintegrable a 

favor de la FUC per un import de 90.000€. Aquest conveni va ser aprovat mitjançant el 

Decret d’Alcaldia núm. 2466/2015 de 27 de març.  

 En aquest conveni es va acordar, entre d’altres pactes, els següents: 

Primer - La concessió d’un ajut econòmic reintegrable a favor de la FUC per un import 

màxim de 90.000 euros. Aquest ajut a retornar estarà destinat a finançar les despeses 

de la FUC. 

Segon - La devolució de l’ajut s’ha de realitzar abans del 31 de desembre de 2019. 

Aquest ajut podrà materialitzar-se mitjançant transferències de diners a la Fundació i/o 

mitjançant l’assumpció directe, per part de l’Ajuntament de Mataró,de despeses que 

seran imputades a aquesta finalitat. En qualsevol cas, el Patronat de la FUC aprovarà la 

concreció de les despeses.  

Quart – En l’hipotètic supòsit que la Fundació, transcorregut el termini, no pugui retornar 

una part o la totalitat de l’ajut, l’Ajuntament ho cobrarà amb càrrec als drets pendents de 

lliurar, per part de PUMSA, dels 80 metres quadrats que a la Fundació li pertocarien, des 

de l’any 2006, per l’àmbit d’actuació dels edificis de Camí Ral – Can Xammar.  

 En data 9 de juny de 2020, amb efectes retroactius al 31 de desembre de 2019, es signà 

l’Addenda al conveni de data 27 de març de 2015 amb el següent pacte únic: 

- Conforme als pactes primer i segon del conveni, aquesta addenda té per objecte 

regular l’ajut econòmic reintegrable per un import màxim de 90.000 euros, dels quals 

la fundació ja ha disposat de 38.062,21€ i per tant, resta pendent de disposar 

51.937,79€ .En virtut d’aquesta addenda, l’Ajuntament de Mataró atorga prorrogar 

un any més el termini de devolució i de disposició de l’ajut, el qual, s’haurà de 

realitzar abans del 31 de desembre de 2020. 

 En data 03 de febrer de 2021, amb efectes retroactius al 31 de desembre de 2020, es 

signà l’Addenda al conveni amb el següent pacte únic: 

- Conforme als pactes primer i segon del conveni, aquesta addenda té per 

objecte regular l’ajut econòmic reintegrable per un import màxim de 90.000 

euros, dels quals la fundació ja ha disposat de 38.062,21€ i per tant, resta 

pendent de disposar 51.937,79€ .En virtut d’aquesta addenda, l’Ajuntament de 

Mataró atorga prorrogar un any més el termini de devolució i de disposició de 

l’ajut, el qual, s’haurà de realitzar abans del 31 de desembre de 2021. 

 Durant el 2021, la Fundació Unió de Cooperadors ha disposat de 7.094,08 euros de l’ajut, 

quedant la part disposada de 45.156,29 euros i la part pendent de disposar de 44.843,71 

euros. 



 El Patronat de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró celebrada el passat 16 de 

desembre de 2021, va aprovar sol•licitar una prorroga addicional del conveni per un any 

més, és a dir fins el 31 de desembre de 2022.  

Considerant que la Fundació va ser constituïda a l’any 2005 amb l’objectiu, entre d’altres, de 

fomentar l’economia social de Mataró i projectar-la com a ciutat referent de l’economia social en 

l’àmbit català, estatal i internacional. 

Considerant que L’entitat es considera una unitat institucional pública dependent de 

l’Ajuntament de Mataró, classificada dins del sector de les Societats no Financeres.  

Vist l’informe emès pel servei de gestió econòmica, del qual es desprèn que la pròrroga 

sol•licitada no tindrà repercussió en les arques municipal. 

D’acord amb el disposat a la llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la 

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Decret Legislatiu 2/2003, 

de 28 d’abril pel qual, s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya i 

demés normativa concordant. 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020 de 9 de juliol, de 

delegació de competències, PROPOSO a la Junta de Govern Local, els següents ACORDS: 

Primer.- Aprovar la minuta respecta del conveni regulador, “Addenda al Conveni per a la 

concessió d’un Ajut reintegrable a favor de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró pel 

Foment de l’Economia Social i la Rehabilitació Urbana”. 

Segon.-Notificar aquesta resolució a la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, per tal de 

procedir a la signatura de l‘esmentada Addend». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

8. APROVAR LES FACTURES DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DEL MES DE 

NOVEMBRE 2021 DELS PROVEÏDORS: GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SL, ACCENT 

SOCIAL SL I ASOCIACIÓN BIENESTAR Y DESARROLLO PER UN IMPORT TOTAL DE 

359.036,00 EUROS. 

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

 



«Relació de fets 

Vistes les factures de Benestar Social dels serveis relatius al contracte de servei a domicili de 
suport a la llar i atenció a la persona -Servei d’Atenció Domiciliària dependència i Servei 
d’Atenció Domiciliària social, del període de novembre 2021, que presten les empreses 
Asociación Bienestar y Desarrollo (ABD), Gesex Atenció Domiciliària S.L. (Gesex) i Accent Social 
S.L. a l’Ajuntament de Mataró, s’exposa el següent: 

Primer.- Per acord del Ple de data 6 d'abril de 2017 es va adjudicar la contractació del servei, a 
favor dels contractistes indicats, per un import l’import global de 6.094.040,04 euros, IVA inclòs. 
El contracte establia una durada de dos anys a comptar des del 5 de maig de 2017, prorrogable 
dos anys més. 

Finalitzat aquest contracte durant l’any 2021, s’ha seguit prestant aquest servei per part de les 
esmentades empreses. Consultada la comptabilitat, consten despeses a nom d’aquests 
contractistes i d’aquest mateix objecte realitzades mitjançant document ADO, per l’import total de 
2.614.192,75euros. 

Per tant, considerant que en aquest contracte s’ha superat el topall acumulat del límit de despesa 
que les Bases d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat d’Administració, Bon 
Govern i Mobilitat (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació de les factures corresponents a 
l’exercici 2021 a la Junta de Govern, d’acord amb el detall següent: 
 

 

 

Per aquest servei, en aquests moments s’està licitant el nou contracte i el termini de presentació 
d’ofertes ja ha finalitzat i s’estan analitzant les ofertes presentades.  

Segon.- Vistos els l’informes realitzats pel servei gestor de 16 i 20 de desembre i l’informe de la 
Intervenció de fons (número 348/2021, de data 21 de desembre). 

 

Fonaments de dret 

El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 

 

Nom Núm. ADO Import Descripció despesa

Gesex Atenció Domiciliària SL 12021000133993 67.475,89 985 / Novembre 2021 / SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Gesex Atenció Domiciliària SL 12021000133994 14.638,73 985 / Novembre 2021 / SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Gesex Atenció Domiciliària SL 12021000133995 5.093,18 985 / Novembre 2021 / SAD social COVID_19 - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Subtotal 87.207,80

Accent Social SL 12021000133996 107.417,14 985 / Novembre 2021 / SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Accent Social SL 12021000133997 3.825,93 985 / Novembre 2021 / SAD social COVID_19 - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Accent Social SL 12021000135070 39.995,08 985 / Novembre 2021 / SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Subtotal 151.238,15

ABD Asociación Bienetar  y Desarrollo 12021000133990 90.146,02 985 / Novembre 2021 / SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

ABD Asociación Bienetar  y Desarrollo 12021000133991 27.286,86 985 / Novembre 2021 / SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

ABD Asociación Bienetar  y Desarrollo 12021000133992 3.157,17 985 / Novembre 2021 / SAD social COVID_19 - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Subtotal 120.590,05

TOTAL 359.036,00



Les bases d’execució del pressupost 2021. 

La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre. 

 

El RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats 
del Sector Públic Local. 

Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient. 

En tant que en aquest contracte s’ha superat el topall del límit de despesa que les Bases 
d’Execució del Pressupost autoritzen al Regidor Delegat d’Adminstració, Bon Govern i Mobiliat, 
per sobre del qual la competència correspon a la Junta de Govern (Art. 19.3.A.2):  

Art. 19.3.A.2 (Bases d’Execució del Pressupost de 2021): Són competències del la 
Junta de Govern:  

Autoritzar les despeses dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei de 
contractes del sector públic, a partir d’1.000.000 d’euros dels valors estimats pels 
contractes d’obres i, de 250.000 euros de valor estimat del contracte per a la resta 
de contractes... 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2019 de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’ Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord: 

Únic.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents 
operacions comptables:  
 

 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

Nom Núm. ADO Import Descripció despesa

Gesex Atenció Domiciliària SL 12021000133993 67.475,89 985 / Novembre 2021 / SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Gesex Atenció Domiciliària SL 12021000133994 14.638,73 985 / Novembre 2021 / SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Gesex Atenció Domiciliària SL 12021000133995 5.093,18 985 / Novembre 2021 / SAD social COVID_19 - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Subtotal 87.207,80

Accent Social SL 12021000133996 107.417,14 985 / Novembre 2021 / SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Accent Social SL 12021000133997 3.825,93 985 / Novembre 2021 / SAD social COVID_19 - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Accent Social SL 12021000135070 39.995,08 985 / Novembre 2021 / SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Subtotal 151.238,15

ABD Asociación Bienetar  y Desarrollo 12021000133990 90.146,02 985 / Novembre 2021 / SAD dependència - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

ABD Asociación Bienetar  y Desarrollo 12021000133991 27.286,86 985 / Novembre 2021 / SAD social - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

ABD Asociación Bienetar  y Desarrollo 12021000133992 3.157,17 985 / Novembre 2021 / SAD social COVID_19 - Servei a domicili de suport a la llar i atenció a la persona / Exp. 2021/4993

Subtotal 120.590,05

TOTAL 359.036,00



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

TERRITORI 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei de Llicències d’Obres I Activitats- 

9. DONAR PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE 

JUSTÍCIA DE CATALUNYA, NÚM. 3324, DE 6 DE JULIOL DE 2021, QUE DECLARA 

DESESTIMAR EL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU INTERPOSAT PEL MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA- DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUNYA 

CONTRA LA RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR GENERAL DE POLÍTIQUES DE MUNTANYA I 

DEL LITORAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, DE DATA 28.01.2019, PER LA QUAL 

S’AUTORITZAVA A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ A OCUPAR EL DOMINI PÚBLIC MARÍTIM 

PER TERRASSES SOBRE EL PASSEIG MARÍTIM VINCULADES A ESTABLIMENTS DE 

RESTAURACIÓ. 

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

«Per sentència núm. 3324, de 6 de juliol de 2021, la secció 3a de la Sala del contenciós 
administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit el següent: 

“DESESTIMEM el present recurs contenciós administratiu interposat a nom del 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA contra la resolució de 28 de gener 

de 2019 de la Direcció General de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat 

DE CATALUNYA en virtut de la qual, en essència, es va atorgar a l'Ajuntament de Mataró 

autorització d'ocupació del domini públic marítim-terrestre i, en el seu cas, en zona de 

servitud de protecció per a terrasses sobre passeig marítim vinculades a establiments de 

restauració del tenor explicitat amb anterioritat, i DESESTIMEM LA DEMANDA 

ARTICULADA.” 

L’acte administratiu recorregut per part del MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOÓGICA- 

DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUNYA és la resolució del director general de Polítiques 

de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de Catalunya, de 28.01.2019, per la qual s’autoritzava 

a l’Ajuntament de Mataró a ocupar el domini públic marítim per terrasses sobre el passeig 

marítim vinculades a establiments de restauració, dins de l’autorització de distribució dels serveis 

de temporada per als anys 2017-2021, en zona de domini públic marítimo-terrestre i en el seu 

cas en la zona de servitud de protecció corresponent a la temporada 2019 (TE-01 (LASAL) i TE-

02 (CAN DIMAS). 

La part actora considera que les dues terrasses de 85,5 m2 i 76,72 m2 previstes en la Resolució 

de la Generalitat de data 28.01.2019, assenyalades com TE-01 i TE-02, vulneren l’article 69.3 del 

Reglament General de Costes per la separació mínima de 100 metres. 



En la sentència emesa, el tribunal desestima el recurs contenciós administratiu interposat perquè 

considera que: amb l’atorgament de la pròrroga i modificació no substancial de la concessió 

d’ocupació de domini públic marítimo-terrestre, que s’havia tramitat en relació als establiments de 

les terrasses TE-01 i TE-02, ja constava informe favorable de l’Administració estatal actora de 

data 07.03.2019, abans d’interposar-se el present recurs contenciós administratiu de 29.03.2019, 

sense que s’impugnés per part de l’administració estatal l’aspecte de les terrasses. 

En relació a la imposició de costes, la sentència no es pronuncia sobre les costes causades. 

La sentència ha esdevingut ferma per Decret de 01.12.2021 (i notificada en data 09.12.2021): 

Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa i, en 

virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per la resolució de l’Alcaldia 

núm. 4975 de data 19.06.2019, proposo els següents ACORDS: 

Primer.- DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència núm. 3324, de 6 de juliol de 2021, 

de la secció 3a de la Sala del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, que declara desestimar el recurs contenciós-administratiu interposat pel MINISTERIO 

PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA- DEMARCACIÓN DE COSTAS EN CATALUNYA contra la 

resolució del director general de Polítiques de Muntanya i del Litoral de la Generalitat de 

Catalunya, de data 28.01.2019, per la qual s’autoritzava a l’Ajuntament de Mataró a ocupar el 

domini públic marítim per terrasses sobre el passeig marítim vinculades a establiments de 

restauració, dins de l’autorització de distribució dels serveis de temporada per als anys 2017-

2021 en zona de domini públic marítimo-terrestre i en el seu cas en la zona de servitud de 

protecció corresponent a la temporada 2019 (TE-01 (LASAL) i TE-02 (CAN DIMAS). 

Segon.- NOTIFICAR la present resolució a la secció 3a de la Sala del contenciós administratiu 

del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La present sentència és ferma i no susceptible 

d’impugnació» 

 

Es donen per assabentats 

 

-Servei d’Urbanisme I Patrimoni- 

10. DONAR COMPLIMENT A LA INTERLOCUTÒRIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU NÚM. 3 DE BARCELONA, DE 14 D’OCTUBRE DE 2021, EN INCIDENT 

D’EXECUCIÓ DE SENTÈNCIA NÚM. 8/2021, EN RELACIÓ A L’ANUL·LACIÓ DEL DECRET 

D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIU DE LA 

REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-72 DE CAN QUIRZE. 

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



«El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona (en endavant JCA 3), en Interlocutòria de 14 
d’octubre de 2021 ha resolt l’incident d’execució de sentència núm. 8/2021, i en Interlocutòria de 12 
de novembre de 2021 no ha donat lloc als aclariments sol·licitats per l’Associació de Propietaris de la 
Unitat d’Actuació 72 de Mataró i altres (en endavant Associació UA-72).  

La Sentència de la qual els recurrents han sol·licitat l’execució va ser dictada pel Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, el 24 de novembre de 2020, 
en recurs d’apel·lació núm. 256/2019 procedent del recurs ordinari 470/2016, que va anul·lar el 
decret d’aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació de la UA-72 de 
Can Quirze, amb els següents termes: 

“ESTIMAMOS EN PARTE el recurso de apelación interpuesto en nombre y representación del 
Ayuntamiento de Mataró contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 
3 de los de Barcelona de 11 de marzo de 2.019, cuya parte dispositiva necesaria se ha 
relacionado, sentencia que REVOCAMOS y dejamos sin efecto, declarando la NO 
PRESCRIPCIÓN de la actuación impugnada y DESESTIMANDO la apelación en lo demás. Y, 
entrando en el fondo del asunto planteado en la demanda, ESTIMAMOS EN PARTE el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la Associació de Propietaris de la Unitat d’Actuació 72 
de Mataró y restantes aquí apelados y ANULAMOS la cuenta de liquidación definitiva aprobada el 
20 de julio de 2.016 y las nuevas cuotas en su virtud giradas por la cantidad total de 1.204.063,84 
euros en ella reflejada, sin perjuicio de que pueda el ayuntamiento elaborar una nueva cuenta de 
liquidación, exclusiva para el ámbito de que se trata y ajustada a las obras de urbanización 
estrictamente realizadas en él al amparo de un proyecto de urbanización básico o complementario 
del ámbito concreto, siempre descontando las cantidades ya abonadas en tal concepto por los 
propietarios de tal ámbito con carácter provisional o anticipado. Sin costas en ninguna de las 
instancias.” 

La Interlocutòria del JCA 3 de 14 d’octubre de 2021 que resol l’incident, disposa: 

“Ha lugar a la EJECUCIÓN FORZOSA de la sentencia 48/2020 dictada por el Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña en fecha 24 de noviembre de 2020 a los efectos de ejecutar, en sus propios y 
precisos términos, el contenido de dicha resolución y, en consecuencia, procédase a retornar a los 
propietarios de las fincas de la UA-72 los importes de las cuotas de urbanización anuladas que 
fueron pagadas como consecuencia de la cuenta de liquidación definitiva aprobada el 20 de julio 
de 2016 (que ha sido anulada) por importe total de 1.204.063,84 euros, más los intereses que 
hubieran sido pagados, así como los intereses legales que correspondan. 

No ha lugar a la ampliación del incidente de ejecución al recurso contencioso administrativo 
interpuesto frente al Decreto 3711 de 29 de abril de 2021 dictado por el Ayuntamiento de Mataró y, 
en consecuencia, no ha lugar a la medida cautelar de suspensión de la ejecución del mismo.” 

En relació al compliment de la Sentència i execució forçosa, s’ha efectuat la devolució de les quotes 
anul·lades mitjançant compensació de les noves liquidacions, i l’ingrès de la diferència pagada en 
escreix, aprovades en decret d’alcaldia de 29 d’abril de 2021; queda pendent de calcular i retornar els 
interessos pagats per ajornament o fraccionament de les quotes anul·lades, i calcular i ingressar els 
interessos legals que corresponen. 

Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei 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 de la Interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de 
Barcelona, de 14 d’octubre de 2021, confirmada en la Interlocutòria de 12 de novembre de 2021 en 
tràmit d’aclariments, que en incident núm. 8/2021 ordena l’execució forçosa de la Sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 24 de novembre de 2020, dictada en recurs 
d’apel·lació núm. 256/2019 procedent del recurs ordinari núm. 470/2016, que va anul·lar el decret 
d’aprovació definitiva del compte de liquidació definitiu de la reparcel·lació de la UA-72 de Can 
Quirze. 

Segon.- Declarar que la devolució dels imports pagats en concepte de les quotes anul·lades ha estat 
efectuada mitjançant compensació de les noves quotes aprovades i ingrès de la diferència favorable 
als interessats, d’acord al decret d’alcaldia de 29 d’abril de 2021. 

Tercer.- Encarregar a Promocions Urbanístiques de Mataró (PUMSA), com administració actuant del 
sector que tramiti el càlcul i pagament dels interessos, en els termes de la Interlocutòria d’execució de 
sentència. 

Quart.- Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Barcelona, i a PUMSA als 
efectes escaients».  

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

Precs i Preguntes : No se’n formulen. 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del Ple 
Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de substanciar-se en 
sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM QUALITAT URBANA:SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA. 

 

-Servei d’Assessorament i Gestió 

11. DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER E.B.P, EN 

REPRESENTACIÓ DE C.S.C., EN MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

PER FALTES GREUS I MOLT GREUS. 



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

 

«ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 

PRIMER.- En data 25 de setembre de 2021, ha tingut entrada per Registre General de 
l’Ajuntament un recurs de reposició interposat per E.B.P., en representació de C.S.C., contra 
l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de juliol de 2021, que resolia la imposició de 
sancions per divereses infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 

SEGON.- L’esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent, per tant, 
susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l’article 123.1 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

TERCER.- El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes legalment previst a 
l’efecte, segons l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, havent-se notificat en legal forma la resolució de 
l’expedient a Emilio Buitrago Pérez, en data 20 d´agost de 2021. 

 

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 

En el seu escrit de recurs, el Sr. B. manifesta:  

Que en l’expedient s’ha produït vulneració del procediment sancionador, insuficiència d’activitat 
probatòria, vulneració del principi d’irretroactivitat i desproporció de la sanció i al·lega la caducitat 
i la nul·litat de les actuacions, per indefensió material i indefensió probatòria. 

Disposa l'article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques que: "Contra les resolucions i els actes de tràmit, si aquests últims 
decideixen directament o indirectament el fons de l’afer, determinen la impossibilitat de continuar 
el procediment, produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els 
interessats poden interposar els recursos d’alçada i potestatiu de reposició, que pertoca fundar 
en qualsevol dels motius de nul·litat o anul·labilitat previstos als articles 47 i 48 d’aquesta Llei. 

Els interessats poden al·legar l’oposició a la resta d’actes de tràmit per a la seva consideració en 
la resolució que posi fi al procediment." 

Revisat el contingut del recurs de reposició, es constata reiteració de les al·legacions 
presentades a la proposta de resolució pel Sr. B., en representació de la Sra. S., i resoltes a 
l’Acord de la Junta de Govern Local, de data 19 de juliol de 2021, de les que es donen per 
reproduïts aquí els arguments de la seva valoració, així com que no s’aporta nova documentació 
a tenir en compte.  

Un cop estudiat i analitzat el recurs de reposició, s’entén que el seu contingut no s’ajusta a cap 
dels motius de nul·litat o d’anul·labilitat dels articles 47 i 48 de Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i que, per tant, no procedeix 
l’anul·lació de la sanció proposada, en tant que es produeix un fet típic susceptible de sanció. Els 



fets denunciats són clarament subsumibles en el tipus infractor determinat per l’instructor i no 
poden quedar exempts de sanció. El present procediment és plenament ajustat a dret, així com 
també la ponderació de la sanció. 

Per tot allò anteriorment exposat, s’entén que procedeix desestimar el recurs de reposició 
interposat pel Sr. B., en representació de la Sra. S., contra l’Acord de la Junta de Govern Local 
de 19 de juliol de 2021, que resolia l’imposició de sancions per infraccions greus i molt greus, en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 

 

COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 

Atès que 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 infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del Ple de 
l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019. 

En virtut de les competències delegades al Regidor de Seguretat Pública per decret de l’alcaldia 
núm. 8325/2021 de 24 de setembre, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 

PRIMER.- Desestimar el recurs de reposició interposat per E.B.P., en representació de C.S.C., 
pels motius recollits en la part expositiva de la present resolució. 

SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’ORGT.» 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tretze hores quaranta-dos minuts de la tarda, el 

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

 

L’Alcalde,       La Secretària General Suplent 

David Bote Paz      Anna Ramírez Lara 
 


