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ACTA NÚM. 13 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC 

EL 9/11/2020  

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

 

A la ciutat de Mataró, el nou de novembre de dos mil vint,  a les tretze hores i 

quaranta minuts del migdia, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per 

l'article 46.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a 

l’objecte de celebrar sessió ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota 

la Presidència del Sr. DAVID BOTE PAZ, Alcalde-President 

 
Hi concorren: 
 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  1r.  Tinent d’Alcalde 
Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 
Laura Seijo Elvira    3r.  Tinent d’Alcalde 
Núria Moreno Romero   4t.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   5è.  Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  6è.  Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    7è.  Tinent d’Alcalde 
Anna Villarreal Pascual   8è.  Tinent d’Alcalde 
  
 

 

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens 

Casarramona, que certifica. 

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

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

 

1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 
26/10/2020 

 
 

2. DESPATX OFICIAL 
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 
 

3. Aprovació OOP 2020 
 
 

Servei de Compres i Contractacions 
   

4. Incoar expedient per a la declaració d’ofici de nul·litat de ple dret del contracte 
formalitzat en data 19/10/2019, a favor d’ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. 
(ALUVISA), corresponents a l’adjudicació del lot 1 del subministrament i 
instal·lació de sistemes de seguretat amb càmeres de vigilància al polígon Pla 
d’en Boet; i a l’adjudicació del lot 2 del subministrament i instal·lació de 
sistemes de seguretat amb càmeres de vigilància a l’aparcament del Parc de 
Rocafonda. 

 
 
 

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

 
 

Urbanisme i Patrimoni  
 

5. Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de reordenació volumètrica conjunt 
unitari 1e6 de Ciutat Jardí. 

 
Servei de Llicències, d’obres i Activitats 

 
6. Donar per assabentat de la sentència d’apel·lació del TSJC, que desestima 

recurs interposat contra sentència del Jutjat contenciós Administratiu núm. 5, 
que desestima el recurs contra el decret que ordenava la retirada de rètol 
publicitari a Ctra. Nacional 40-42.  

 
 
    

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 
 

Igualtat i Diversitat Ciutadana 
 

7. Aprovació del Pla de Ciutats Amigues amb la Gent Gran de Mataró 
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CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 
 

Assessorament i Gestió 

8. Donar-se per assabentada del contingut de la sentencia núm. 149/2020 de 25 

de setembre de 2020, dictada pel Jutjat Contenció Administratiu 12 de 

Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 47/2017-1A contra 

Decret 2312/2017, de 16 de març, que imposava una sanció per no facilitar les 

dades del vehicle a altres persones implicades en un accident de circulació. 

    
 
CIM DE  QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS. 
  
Assessorament i Gestió 

 
9. Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 132/2020, de 20 

de juliol de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, 
en relació al recurs contenciós administratiu 55/2019-A, contra el Decret 
10274/2018, de 5 de desembre de 2018, pel qual es va imposar una sanció a 
F.C.C. per la comissió d´una infracció greu en matèria de residus. 

 
 
 

 PRECS I PREGUNTES  
 

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

 
 
 

 ASSUMPTES  DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 

 
Assessorament i Gestió- 

 
10. Aprovar la imposició de sancions a S.G.R. per la comissió d’infracció molt greu 

i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 64-20 
GP). 

 
11. Aprovar la imposició de sancions a E.R.G. per la comissió d’infracció molt greu 

i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 41-20 
GP). 

 
12. Aprovar la imposició de sancions a M.E.F. per la comissió d’ infracció molt greu 

i   greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 156-
20 GP). 
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13. Aprovar la imposició de sancions a D.N.S. per la comissió d’una infracció molt 
greu i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 
134-20 GP). 

 
14. Aprovar la imposició de sancions a J.L.N.P.  per la comissió d’una infracció 

molt greu i greus en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
(exp. 138-20 GP 

 
15. Aprovar la imposició de sancions a G.C.J.A. per la comissió d’una infracció  

greu  en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 39-20 
GP). 

 
16. Aprovar la imposició de sancions a B.R. per la comissió d’una infracció molt 

greu i greus  en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (exp. 
308-19 GP). 

  
 
 

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 
 

17. Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de 
treball principal presentada per E.M.F. 
  

 
 

 
 

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

del Dia. 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 26/10/2020 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 

 

 
 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica 
 

 
3. APROVACIÓ OOP 2020 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  

 
Fets 
 
1.- El servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos Humans i 
Organització, en informe de data 27 d’octubre de 2020, proposa l’aprovació de l’Oferta 
d’Ocupació Pública (OOP) per a l’any 2020.  
 
2.- A l’informe indicat es proposa incorporar 47 places per la via de taxa de reposició 
d’efectius, incloent una taxa addicional de reposició per jubilació anticipada d’agents de la 
policia local de Mataró i 16 places que es convocaran amb la modalitat de promoció interna, 
les quals no consumeixen taxa de reposició. Es dóna per reproduït l’informe per economia 
processal.  
 

3.- En conseqüència, es proposa l’aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) per a l’any 
2020, constituïda per 63 places, 48 de la plantilla de personal funcionari i 15 de la plantilla de 
personal laboral, d’acord als següents termes: 
 
PLACES PERSONAL FUNCIONARI: 48 

 

CODI  
PLAÇA 

Nº 
PLACES 

AMBIT DE 
TREBALL 

PLAÇA ESCALA 
SUBESCALA/ 

CLASSE 
GRUP MODALITAT 

50 1 
URBANISME/ 

PLANEJAMENT 
TECNIC/A 
SUPERIOR 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A1 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

31061,39
4 

2 
PERIODISME – 
COMUNICACIÓ 

TÈCNIC/A 
SUPERIOR 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A1 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

17 1 ECONOMIA 
TECNICA 
SUPERIOR   

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A1 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

2345 1 
RECURSOS 

HUMANS 
TÈCNIC/A 
SUPERIOR 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A1 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

69 1 SALUT PÚBLICA 
TÈCNIC/A 
SUPERIOR 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A1 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

31108 1 
RECURSOS 

HUMANS 
TÈCNIC/A 
SUPERIOR 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A1 
MOBILITAT 

INTERADMINIST. 
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CODI  
PLAÇA 

Nº 
PLACES 

AMBIT DE 
TREBALL 

PLAÇA ESCALA 
SUBESCALA/ 

CLASSE 
GRUP MODALITAT 

31105, 
31106, 
31110, 
31111 

4 
DIVERSOS 
SERVEIS 

TÈCNIC/A 
SUPERIOR 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A1 
CONCURS OPOSICIÓ 
PROMOCIÓ INTERNA 

22 1 
ESPAIS 

PÚBLICS 
ARQUITECTE 
TÈCNIC 

Administració 
especial 

Tècnica A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

162, 474 2 EQUIPAMENTS 
ARQUITECTE 
TÈCNIC 

Administració 
especial 

Tècnica A2 

CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE  

1 PLAÇA RESERVADA 
A PERSONES AMB 

DISCAPACITAT 

510 1 
URBANISME I 
PATRIMONI 

ARQUITECTE 
TÈCNIC 

Administració 
especial 

Tècnica A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

4227, 
31095, 
31096. 

3 
SERVEIS 
SOCIALS 

EDUCADOR/A 
SOCIAL 

Administració 
especial 

Tècnica A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

4033 1 
ESPAIS 

PÚBLICS 
ENGINYER/A 
TÈCNIC/A 

Administració 
especial 

Tècnica A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

2234 1 OFICIS 
TÈCNIC/A 
MITJÀ/NA   

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

195 1 
RELACIONS 
PÚBLIQUES I 
PROTOCOL 

TÈCNIC/A 
MITJÀ/NA   

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

31070 1 LLICENCIES 
TÈCNIC/A 
MITJÀ/NA 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

73,75 2 
SISTEMES 

D’INFORMACIÓ, 
INFORMÀTICA 

TÈCNIC/A 
MITJÀ/NA INF. 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

 4070 1 
PREVENCIÓ DE 

RISCOS 
LABORALS 

TÈCNIC/A PRL 
Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

329, 
2096 

2 
DIVERSOS 
SERVEIS 

TÈCNIC/A 
MITJÀ/NA 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A2 
CONCURS OPOSICIO 
PROMOCIÓ INTERNA 

3919, 
3843 

2 CULTURA 
TÈCNIC/A 
MITJÀ/NA 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

A2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 

468, 
2360, 

365, 372, 
431, 465, 

3112, 
3113 

8 
ADMINISTRACIÓ 

GENERAL 
ADMINISTRATI
U/VA 

Administració 
general 

Administrativa C1 
CONCURS OPOSICIÓ 

DE PROMOCIÓ 
INTERNA 

4226 1 TURISME 
AUXILIAR 
TÈCNIC/A 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 
comeses 
especials 

C2 
CONCURS OPOSICIÓ 

LLIURE 
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CODI  
PLAÇA 

Nº 
PLACES 

AMBIT DE 
TREBALL 

PLAÇA ESCALA 
SUBESCALA/ 

CLASSE 
GRUP MODALITAT 

2348, 
385, 383, 

316, 
2441, 
233, 

2453, 
238, 278, 

295. 

10 POLICIA LOCAL 
AGENT 
POLICIA 
LOCAL 

Administració 
especial 

Serveis 
especials, 

classe policia 
local 

C2 OPOSICIÓ LLIURE 

             

 

 

PLACES PERSONAL LABORAL: 15 

 

Nº PLAÇA N PLACES 
LLOC/AMBIT DE 

TREBALL 
PLAÇA GRUP MODALITAT 

4974 1 
IGUALTAT, JOVENTUT, 

GENT GRAN 
TÈCNIC/A 
MITJA/NA 

A2 
CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 

2083, 2052, 
2042, 2093, 
2029, 2085, 
2041, 2034. 

9 

JARDINERIA, 
TRASLLATS, PALETERIA, 

MECÀNICA, 
LAMPISTERIA 

OFICIAL 
PRIMERA 

C1 
CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 

3781, 3783 2 DIVERSOS SERVEIS 
AUXILIAR DE 
SERVEIS 

C2 
CONCURS OPOSICIÓ 
PROMOCIÓ INTERNA  

3879,3873 2 CULTURA 
AJUDANT DE 
SERVEIS 

C2 

CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE 
1 PLAÇA RESERVADA A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT  

31078 1 DIVERSOS SERVEIS CONSERGE AP 

CONCURS OPOSICIÓ 
LLIURE RESERVADA A 
PERSONES AMB 
DISCAPACITAT 
INTEL·LECTUAL 

 

 

Fonaments de dret 
 
1.- L’article 285.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (en endavant TRLMRLC) 
estableix que les corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes 
d'ocupació, d'acord amb el que s'estableixi reglamentàriament i en aquest sentit, 
l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals (en endavant RPEL), estableix que el ple o 
l’òrgan corporatiu màxim de l’entitat local, dins del primer trimestre de cada any 
natural, ha d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop aprovat el pressupost de 
l’exercici de què es tracti. Aquesta competència es va delegar a la Junta de Govern 
Local per Decret d’Alcaldia 1975/2019 de 19 de juny . 
 
2.- L’oferta d’ocupació pública (en endavant OOP), un cop aprovada, s’ha de publicar 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als 
òrgans de l’Administració de l’Estat que correspongui, a l’efecte de publicació 
coordinada amb la resta de les ofertes públiques d’ocupació de la resta de les 
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administracions públiques, i se n’ha de trametre còpia a la Direcció General 
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 
 
3.- D’acord amb l’article 56 del RPEL constitueixen l’oferta d’ocupació pública de cada 
entitat local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, 
subescales, classes i categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, 
que corresponguin a llocs de treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels 
sistemes reglamentaris. En tot cas, cal incloure a l’oferta d’ocupació les places 
ocupades per personal interí, i els llocs de treball de caràcter laboral reservats per a 
personal permanent i que estiguin ocupats per personal no permanent. És per aquest 
motiu que l’OOP s’ha d’agrupar en dos annexos, un per les places de personal 
funcionari i, l’altre, per les places de personal laboral. 
 
4.- La Disposició Addicional Primera del TRLMRLC, estableix que els preceptes 
d'aquesta Llei que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació 
bàsica de l'Estat, s'entén que són automàticament modificats en el moment en què es 
produeixi la revisió de la legislació estatal. En el supòsit de modificació de la legislació 
bàsica, continuen essent vigents els preceptes que són compatibles o permeten una 
interpretació harmònica amb els nous principis de la legislació estatal, mentre no hi 
hagi adaptació expressa de la legislació autonòmica. 
 
5.- En aquest sentit, l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en 
mèrits del qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic 
(en endavant TRLEBEP), també disposa que les necessitats de recursos humans, 
amb assignació pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de 
personal de nou ingrés han de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a través 
d’un altre instrument similar de gestió de la provisió de les necessitats de personal, 
cosa que comporta l’obligació de convocar els processos selectius corresponents per 
a les places compromeses i fins a un deu per cent addicional, i fixar el termini màxim 
per convocar-los. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació pública o instrument 
similar s’ha de desenvolupar dins el termini improrrogable de tres anys. 
 
En el seu punt dos, el mateix article indica que l’oferta d’ocupació pública o 
instrument similar, que han d’aprovar anualment els òrgans de govern de les 
administracions públiques, s’ha de publicar en el diari oficial corresponent i en el seu 
punt tres, estableix que l’oferta d’ocupació pública o instrument similar pot contenir 
mesures derivades de la planificació de recursos humans. 
 
6.- L’article 19.Ú.2 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2018 (en endavant LPGE), actualment prorrogada, estableix que “Les 
administracions públiques que en l’exercici anterior hagin complert els objectius 
d’estabilitat pressupostària i deute públic i la regla de despesa, tenen una taxa de 
reposició del 100 per cent”. Quant als cossos de policia local, l’article 19.Ú.5. de la 
LPGE augmenta aquesta taxa de reposició fins el 115%”. Cal tenir en compte que 
aquesta llei no fa referència exclusivament a l’exercici pressupostari 2018, sinó que 
estableix criteris generals sobre la taxa de reposició d’efectius, la incorporació de 
places per sectors prioritaris i de places afectades per processos de consolidació de 
l’ocupació temporal. 
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L’apartat 7 de l’article 19.Ú, estableix que per calcular la taxa de reposició d’efectius, 
el percentatge de taxa màxim fixat s’aplica sobre la diferència resultant entre el 
nombre d’empleats fixos que, durant l’exercici pressupostari anterior, van deixar de 
prestar serveis a cadascun dels respectius sectors, àmbits, cossos o categories, i el 
nombre d’empleats fixos que s’hi van incorporar, en l’exercici esmentat, per qualsevol 
causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o que hi van reingressar 
des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, 
es computen els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, 
renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua 
de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en 
qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la 
percepció de retribucions a càrrec de l’Administració en què se cessa. Igualment, es 
tenen en compte les altes i baixes produïdes pels concursos de trasllats a altres 
administracions públiques. 
 
 
No computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius 
les places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció 
interna i les corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència 
judicial. 
 
En conseqüència, tenint en compte que el total de persones que han causat baixa 
definitiva a l’Ajuntament és de 49, 12 de les quals corresponen a places del cos de 
policia local (amb una reposició del 115%), i que s’han produït 4 reingressos durant el 
2019, la taxa de reposició d’efectius és de 47. 
 
7.- L’article 19. Cinc de la LPGE també condiciona la validesa de la taxa autoritzada a 
l’apartat u, número 2 abans exposat, al fet que les places resultants s’incloguin en 
una oferta d’ocupació pública que, de conformitat amb el què estableix l’apartat 2 de 
l’article 70 del TRLEBEP, han d’aprovar els òrgans respectius de Govern de les 
administracions públiques i que s’ha de publicar en el butlletí oficial de la província, 
de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització de cada 
any. 
 
La validesa d’aquesta autorització també està condicionada al fet que la convocatòria 
de les places s’efectuï mitjançant la seva publicació en el diari oficial de la província, 
comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys, 
a comptar de la data de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin 
les places esmentades, amb els requisits que estableix el paràgraf anterior, de 
conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de l’article 70 del TRLEBEP. 
 
Els apartats ú, dos, cinc i sis de l’article 19 de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per l’any 2018 tenen caràcter bàsic, d’acord amb el que s’estableix en el seu 
apartat setè, i es dicten a l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució. 
 
8.- Per altra banda, i de conformitat amb l’article 59 del TRLEBEP, les 
administracions públiques han de reservar un 7% de les places que s’aprovin a 
l’oferta d’ocupació pública per persones amb diversitat funcional. D’aquest 
percentatge, un 2% ha de ser per persones amb discapacitat intel·lectual. 
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En aquest sentit i donant compliment a aquest precepte, del total de les places 
d’oferta d’ocupació pública per aquest any 2020, 3 places es convocaran pel torn 
restringit d’accés a persones amb diversitat funcional. 
 
L’article 61.1 del TRLEBEP estableix que els processos selectius han de tenir 
caràcter obert i garantir la lliure concurrència, sense perjudici del que està establert 
per a la promoció interna i de les mesures de discriminació positiva que preveu 
aquest Estatut. 
 
9.-La present oferta presenta la possibilitat d’augmentar les places objecte de 
convocatòria en un 10%, augment que no suposa una modificació de l’oferta 
d’ocupació pública atès que es preveu genèricament i específicament a l’oferta però, 
en tot cas, requerirà l’aprovació mitjançant Decret de l’Alcalde-President de la 
corporació abans de l’inici de les proves.  
 
 
10.-Per últim, i donant compliment a allò establert a l’article 37.1.i, del text refós de la 
Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, en data 22 d’octubre de 2020, s’han acordat 
en mesa negociadora, els criteris generals de l’oferta d’ocupació pública amb la 
representació dels treballadors. 
 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
 
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat 
PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- APROVAR l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Mataró  de l’any 
2020, segons document adjunt A: annexos 1 i 2 i document adjunt B: annexos 1 i 2, 
aportats pel Servei de Desenvolupament i Organització de la Direcció de Recursos 
Humans i Organització. 
 
Segon.- Establir que les places de l’oferta d’ocupació pública podran ser 
augmentades en un 10% addicional, abans de l’inici de les proves selectives, en els 
termes establerts a l’article 70.1 del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic. 
 
Tercer.- PUBLICAR íntegrament la present resolució amb l’esmentada oferta 
d’ocupació pública al DOGC i al BOPB i trametre’n còpia a la Direcció General 
d’Administració Local de Catalunya, així com als òrgans de l’Administració de l’Estat 
corresponents. 
 

  
Votació: Ordinària 
 
Vots favorables: Unanimitat (9) 
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Servei de Compres i Contractacions 
   

4. INCOAR EXPEDIENT PER A LA DECLARACIÓ D’OFICI DE NUL·LITAT 
DE PLE DRET DEL CONTRACTE FORMALITZAT EN DATA 19/10/2019, A 
FAVOR D’ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. (ALUVISA), CORRESPONENTS A 
L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1 DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 
SISTEMES DE SEGURETAT AMB CÀMERES DE VIGILÀNCIA AL POLÍGON PLA 
D’EN BOET; I A L’ADJUDICACIÓ DEL LOT 2 DEL SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE SEGURETAT AMB CÀMERES DE VIGILÀNCIA 
A L’APARCAMENT DEL PARC DE ROCAFONDA. 
 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

Relació de fets 

1. En data 10/12/2019 la Junta de Govern Local va acordar l’inici i l’aprovació dels 
plecs de clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació del 
subministrament i instal·lació de sistemes de seguretat amb càmeres de 
videovigilància, dividit en dos lots: 

Lot 1: Càmares de videovigilància al polígon industrial Pla d’en Boet.  

Lot 2: càmeres de videovigilància  a l’aparcament del Parc de Rocafonda. 

El pressupost de la licitació era de fins a 276.751,25€, IVA no inclòs. 

El valor estimat total del contracte, tenint en compte la possibilitat de modificacions, 
és de 332.101,50€, IVA no inclòs.  

2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 de setembre de 2020, es va 
acordar l’adjudicació de la contractació del subministrament i instal·lació de 
sistemes de seguretat amb càmeres de videovigilància al polígon industrial Pla d’en 
Boet (lot 1) i a l’aparcament del Parc de Rocafonda (lot 2), ambdós a favor de 
ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. (en endavant ALUVISA). 

El Lot 1 es va adjudicar per un import de 199.487,41€, IVA no inclòs, mentre que el 
Lot 2 es va adjudicar per un import de 33.268,52€, IVA no inclòs. 

3. En data 15/09/2020 es va notificar l’anterior acord a l’adjudicatari i resta de 
licitadors. 

4. L’empresa adjudicatària, ALUVISA, va aportar la documentació requerida per a la 
formalització del contracte en data 28/09/2020. 

5.  La formalització del contracte es va efectuar en data 19/10/2020, transcorregut el 
termini de 15 dies hàbils requerit per la Llei de Contractes del Sector Públic, art. 
153.3.  
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6. En data 20/10/2020, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va donar 
trasllat a  l’Ajuntament de l’expedient N-2020-274 sobre la interposició d’un recurs 
especial en matèria de contractació presentat per part d’ALPHANET SECURITY 
SYSTEMS, S.L. contra l’adjudicació del contracte administratiu formalitzat el dia 
anterior. 

7. A la vista d’aquesta comunicació el Servei de Compres i Contractacions demana al 
Servei d’Atenció Ciutadana informació sobre la possible entrada a Registre General 
de l’Ajuntament d’aquest recurs presentat per l’empresa SECURITY SYTEMS, SL 

8. En data 23/10/2020 la cap del Servei d’Atenció Ciutadana emet informe justificatiu 
de l’error que va motivar no comunicar al Servei de Compres i Contractacions 
l’existència d’aquest recurs, presentat en el Registre d’Entrades de Documents de 
l’Ajuntament el dia 08/10/2020. 

9. Consta a l’expedient informe jurídic de la Secretaria General de l’Ajuntament 
respecte de la legalitat de la incoació d’expedient de declaració de nul·litat. 

10. La competència per aprovar aquest acte correspon a la Junta de Govern Local, 
d’acord amb el decret d’alcaldia de delegació de competències núm. 4975/2019, de 
data 19 juny. 

 

Fonaments de dret 

1. En relació al procediment per a la declaració de nul·litat: 

Respecte a l’orgàn competent per declarar la nul·litat: 

Preveu l’article 41.1 de la LCSP que la revisió d’ofici dels actes preparatoris i dels 
actes d’adjudicació dels contractes s’efectuï de conformitat amb el que estableix el 
Capítol I del Títol V de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques (en endavant LPACAP).  

No obstant això, LCSP recull una sèrie de singularitats pel que respecta a la 
competència per declarar la nul·litat. Així, el seu article 41.3 estableix que: “(...) són 
competents per declarar la la nul·litat o lesivitat dels actes a que es refereixen els 
apartats anteriors [referint-se al actes administratius preparatoris i els actes 
d’adjudicació dels contractes] l’òrgan de contractació, quan es tracti de contractes 
d’una Administració pública (...)”. 

Article 41.4 de la LCSP estableix que “Llevat de determinació expressa en contra, la 
competència per declarar la nul·litat o la lesivitat s’entén delegada conjuntament amb 
la competència per contractar. No obstant això, la facultat d’acordar una 
indemnització per perjudicis en cas de nul·litat no és susceptible de delegació, i ha de 
resoldre sobre aquesta, en tot cas, l’òrgan delegant; a aquests efectes, si s’estima 
pertinent reconèixer una indemnització, s’ha d’elevar l’expedient a l’òrgan delegant, el 
qual, sense necessitat d’avocació prèvia i expressa, ha de resoldre el que sigui 
procedent sobre la declaració de nul·litat de conformitat amb el que preveu la 
LPACAP.” 



 13 

Per tant, d’acord amb l’article 41.3 i 41.4 de la LCSP, l’òrgan competent per a 
declarar la nul·litat de l’acte de formalització és la Junta de Govern Local, per decret 
de delegació d’Alcaldia 4975/2019, de 19 de juny. No obstant això, en cas de que 
s’estimi qualsevol indemnització serà competent l’Alcalde. 

Respecte de dictamen preceptiu de l’òrgan consultiu: 

D’una banda, l’article 8.3.e) de la Llei de la Comissió Jurídica Assessora 5/2005, 
preveu l’obligatorietat de dictamen preceptiu d’aquest òrgan consultiu per declarar la 
nul·litat de l’acte. D’altra banda, l’article 191.3.a) de la LCSP diu: “3. No obstant això, 

és preceptiu el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu equivalent de la comunitat 

autònoma respectiva en els casos i respecte dels contractes que s’indiquen a continuació: a) 

La interpretació, nul·litat i resolució dels contractes.” 

No obstant l’anterior, en els supòsits de nul·litat d’actes i de contractes, la legislació 
general a aplicar és la LPACAP, en concret l’article 106, que determina la 
preceptivitat del dictamen de l’òrgan consultiu (que, a més ha de ser favorable), amb 
caràcter previ a la declaració de nul·litat de l’actes que es pretén revisar. La 
intervenció de la Comissió Jurídica Assessora en els expedients de revisió d’oficis 
d’actes nuls de ple dret, es troba igualment prevista de forma preceptiva a l’article 
72 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públics de Catalunya. 

En conseqüència, la sol·licitud de dictamen, en aquest cas objecte d’informe, seria 
preceptiva, sense haver de tenir en compte si hi ha o no oposició per part del 
contractista.  

La intervenció de l’òrgan consultiu es produirà un cop s’hagués completat la 
tramitació de l’expedient de declaració de nul.litat , inclosa la proposta de resolució i 
immediatament abans de la resolució definitiva. 

 

2. En relació al fons de l’assumpte: 

Respecte la suspensió automàtica del procediment de contractació per la 
interposició d’un recurs especial en matèria de contractació i la nul·litat de ple dret 
de la formalització del contracte durant la suspensió del procediment. 

L’article 53 de la LCSP preveu els efectes derivats de la interposició del recurs 
especial de contractació:  
“Una vegada interposat el recurs, queda en suspens la tramitació del procediment 
quan l’acte recorregut sigui el d’adjudicació, excepte en el cas de contractes basats 
en un acord marc o de contractes específics en el marc d’un sistema dinàmic 
d’adquisició, sense perjudici de les mesures cautelars que en relació amb aquests 
últims es podrien adoptar en virtut del que assenyala l’article 56.3.” 
Per aquest motiu, l’article 39.2.e) de la LCSP estableix com a causa de nul·litat de 
ple dret  la formalització d’un contracte sense respectar la suspensió automàtica 
del procediment per la interposició del recurs en aquests supòsits.  
Concretament la LCSP disposa causa de nul·litat de ple dret “Haver portat a efecte 
la formalització del contracte, en els casos en què s’hagi interposat el recurs 
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especial en matèria de contractació a què es refereixen els articles 44 i següents, 
sense respectar la suspensió automàtica de l’acte recorregut en els casos en què 
sigui procedent, o la mesura cautelar de suspensió acordada per l’òrgan competent 
per conèixer del recurs especial en matèria de contractació que s’hagi interposat.” 

 

D’acord amb l’article 44.1.a) de la LCSP, els contractes de subministrament i serveis 
amb VEC superior a 100.000€, com el que tractem en el present informe, són 
susceptibles de recurs especial en matèria de contractació. 

Per tant, d’acord amb l’article 153.3 de la mateixa llei, si el contracte és susceptible 
d’un recurs especial en matèria de contractació, la formalització no es pot efectuar 
abans que transcorrin 15 dies hàbils des que es remeti la notificació als licitadors i 
candidats, amb la finalitat de no frustrar el dret de suspensió del procediment per 
efectes de la interposició d’un eventual recurs especial. 

En el present cas, s’ha formalitzat el contracte en una de les licitacions previstes al 
citat art. 44.1.a) de la LCSP, és a dir, susceptible d’interposició de recurs especial. 

Tal i com s’ha exposat en l’apartat dels “FETS” del present informe, si bé es va 
formalitzar el contracte  un cop transcorregut el termini de 15 dies  esmentat en el 
punt anterior, es desconeixia per part del Servei Municipal de Compres i 
Contractacions que, en aquest període de temps s’havia interposat recurs especial 
davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per part de l’empresa 
d’ALPHANET SECURITY SYSTEMS, S.L   

A la vista de l’anterior, els actes de formalització dels contractes administratius dels 
lots 1 i 2 entre l’Ajuntament de Mataró i l’empresa ALUVISA, tenen un vici de nu·litat 
de ple dret ja que es produeixen durant la suspensió automàtica del procediment de 
contractació per la interposició de recurs especial.  

 

Per la qual cosa, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat, en virtut de les facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta 
de Govern Local 

PRIMER.- Incoar expedient per a la declaració d’ofici de nul·litat de ple dret del 

contracte formalitzat en data 19/10/2019, a favor d’ALUMBRADOS VIARIOS, S.A. 

(ALUVISA), corresponents a l’adjudicació del lot 1 del subministrament i instal·lació 

de sistemes de seguretat amb càmeres de vigilància al polígon Pla d’en Boet; i a 

l’adjudicació del lot 2 del subministrament i instal·lació de sistemes de seguretat amb 

càmeres de vigilància a l’aparcament del Parc de Rocafonda. 

SEGON.- No procedeix declarar la suspensió del contracte atès que aquesta opera 

automàticament com a conseqüència de la interposició del recurs especial en matèria 

de contractació, essent precisament la formalització del contracte formalitzat 

vulnerant la suspensió el fet que suposa infracció de l’article 39.2.e) de la LCSP, i per 

tant, s’enquadra dins del supòsit de nul·litat de l’article 47 de de la LPACAP. 
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TERCER.- Donar trasllat del present acord als que pugui resultar afectats per la 

resolució que eventualment s’adopti, perquè en el termini de 10 dies hàbils puguin 

presentar les al·legacions, documents i justificacions que estimin oportuns per a la 

defensa dels seus interessos, en virtut del que s’estableix a l’article 82 de la 

LPACAP. 

QUART.- Immediatament abans de la resolució definitiva, disposar la remissió de 

l’expedient complert a la Comissió Jurídica Assessora, en virtut del que disposen els 

article 106 de la LPACAP, l’article 72 de la LRJPAPC i l’article 8.3e) de la Llei 2/2005 

de la Comissió Jurídica Assessora per tal que emeti dictamen al respecte sobre la 

nul·litat del contracte. 

CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquest acord al Tribunal Català de Contractes del Sector 

públic” 

 

 VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

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

 
 

Urbanisme i Patrimoni 
 
5. APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DE MILLORA URBANA DE 
REORDENACIÓ VOLUMÈTRICA CONJUNT UNITARI 1E6 DE CIUTAT JARDÍ. 
 
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i  Promoció de 
la Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent 
 

El servei tècnic municipal ha redactat el Pla de millor urbana de reordenació 
volumètrica conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí, amb l’objectiu de resoldre les 
discrepàncies existents entre el Pla general i el Pla especial del patrimoni; fer 
possible l’aplicació dels paràmetres d’edificabilitat i ús establerts pel Pla general per a 
questa zona; respectar el conjunt d’interès tipològic catalogat a nivell D, ambiental i 
compositiu, i establir criteris clars per la futura concessió de llicències. 
 
El conjunt de la Ciutat Jardí era al seu inici un projecte d’habitatges unifamiliars, 
aïllats i en filera, sols contemplava  un bloc d’habitatges plurifamiliars a la Ronda 
Alfons X el Savi, que formava part del projecte inicial i es va construir. 
 
Posteriorment, el Pla general de Mataró de 1977, va diferenciar en dos parts el 
conjunt de la Ciutat Jardí, d’una banda el conjunt d’edificacions aïllades situades a 
l’interior del recinte i d’altra banda les cases en filera situades majoritàriament el 
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perímetre del recinte, concretament a l’av. Amèrica i a la ctra. de Mata, i que 
actualment tenen la qualificació clau 1e6, zona de conjunts unitaris fronts urbans de 
la Ciutat Jardí. 
 
El Pla general reconeix el valor d’aquest conjunt edificat “..amb característiques 
pròpies, singulars i específiques respecte la resta de les construccions i que van ser 
edificades de forma unitària en algun moment de la formació de la ciutat. El seu valor 
de conjunt, fa que la seva regulació s’hagi de realitzar de forma unitària, més enllà del 
fet concret d’un sol edifici individual.”. Obliga a tramitar un Estudi de Detall per la 
composició de façana, o transitòriament mantenir l’actual. 
 
Com els Estudis de detall són figures urbanístiques obsoletes, que sols es tramiten 
residualment quan estigui previst en el planejament general, i que tenen per finalitat 
l’ordenació de volums i alineacions de rasant, s’ha considerat millor opció tramitar un 
Pla especial de millora urbana, que entre les seves finalitats està l’objectiu que es 

pretén de regular la composició volumètrica i de façanes. 

 
De les 52 parcel·les amb la clau 1e6, un 57,7% conserven l’edificació de planta baixa 
més o menys modificada, i el 42,3% han aixecat una o dues plantes pis permeses.  
 
La transformació d’aquestes edificacions que continuen formant part del conjunt 
unitari s’ha materialitzat sense seguir cap model concret, criteri o pauta compositiva, 
amb un resultat que distorsiona de forma clara la unitat i referència al conjunt.  

 

El Pla de millora urbana proposa: 
 
- Excloure algunes finques que no formen part del mateix conjunt unitari en quan a 

composició de façana i volumetria. 
- Crear per les 41 parcel·les restants amb façana principal a l’Avinguda d’Amèrica i 

la Carretera de Mata, un model tipus de façana i volumetria amb criteris 
compositius i arquitectònics propis del conjunt unitari. 

- Donar una solució particular per tres casos de parcel·les en cantonada amb 
morfologia concreta. 

- Fixar uns criteris compositius per regular les façanes secundàries al c. St. Antoni 
M. Claret, i uns criteris per les façanes a pati d’illa. 

 
Per tant, sols regula la composició volumètrica i de façanes que ha de permetre la 
concessió de llicències, sense alterar ni els usos principals, ni els aprofitaments i les 
càrregues urbanístiques, ni l'estructura fonamental del planejament urbanístic 
general.  
 
Vist l’informe jurídic; l’article 299 de les Normes urbanístiques del Pla general; els 
articles 70, 73, 85, 100 i DT 11a. del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el 
Text refós de la Llei d'urbanisme; els articles 23, 90, 91, 100 i 103 del Decret 
305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, i els articles 21 i 22 
de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases de règim Local, proposo a la Junta de 
Govern Local, si s’escau, l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla de millor urbana de reordenació volumètrica 
conjunt unitari 1e6 de la Ciutat Jardí, redactat pel servei tècnic municipal. 
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Segon.- Suspendre en tot l’àmbit de la modificació, pel termini màxim de dos any, la 
tramitació de plans urbanístics derivats, projectes de gestió i urbanització, i de 
l’atorgament de llicències d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de 
construccions, que afectin a la façana o volumetria de les edificacions, a excepció de 
les previstes a l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme.  
  
Tercer.- Iniciar un període d’informació pública pel termini d’un mes, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de mes divulgació a 
Catalunya i al tauler d’anuncis de la web municipal.   

 
Quart.- Declarar que no hi organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, que hagin d’emetre l’informe previst a l’article 85.5 del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

 
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones que resultin interessades, de 
conformitat l’article 87.7 del Reglament Orgànic Municipal. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 

 
 
 

Servei de Llicències, d’obres i Activitats 
 

 
6. DONAR PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA D’APEL·LACIÓ DEL TSJC, 
QUE DESESTIMA RECURS INTERPOSAT CONTRA SENTÈNCIA DEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5, QUE DESESTIMA EL RECURS CONTRA 
EL DECRET QUE ORDENAVA LA RETIRADA DE RÈTOL PUBLICITARI A CTRA. 
NACIONAL 40-42. 
 
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la 
Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent: 
 
 
“En data 12 de març de 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala 
contenciosa administrativa, secció tercera, ha decidit el següent: 

 

““Desestimar el recurs d’apel·lació interposat en nom de  Lesseps Motor,  SL, contra 
la sentència  núm. 202, de 25 d’octubre de 2018, del jutjat contenciós administratiu 

de Barcelona núm. 5,  recaiguda en procediment 263/2017, que en la part 
dispositiva estableix “Desestimo el recurs contenciós administratiu presentat per la 
representació processal de l’empresa Lesseps Motor, SL,  contra el decret 
3306/2017, d’11 d’abril, dictat per la regidora delegada  d’Urbanisme,  Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Habitatge pel qual es desestimava la sol·licitud  d’arxivament  de  
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l’expedient de protecció de la legalitat urbanística  i s’ordenava  a l’actora que en  el 
termini  d’un mes retirés la tanca publicitària situada a la carretera N-II, 40.42 de 

Mataró,” que es confirma íntegrament. Es condemna a costes a la part apel· lant en 
la quantia de 2000€, IVA inclòs. 

 

La sentència és favorable als interessos municipals, ja que confirma la sentència del 
jutjat contenciós administratiu, que desestimava el recurs contenciós administratiu 
interposat contra decret de disciplina urbanística que ordenava la retirada d’una tanca 
publicitària que incomplia l’ordenança municipal de publicitat. La sentència imposa a 
costes a la part actora per un import de 600 euros. 

 

El TSJC manté els mateixos raonaments que la sentència emesa pel jutjat al 

considerar que la tanca publicitària no es tracta d’una “lona publicitària” en bastida 
d’obres donat que té una implantació  fixa, i que transmet missatge publicitari. I, 
també desestima la temàtica de prescripció davant la manca de prova d’haver 
transcorregut el termini dels 6 anys. 

 

La present sentència del TSJC és ferma i no susceptible d’impugnació. 

 

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 de data 4705 de 09/07/2020, proposo els 
següents ACORDS: 
 

Primer.-  DONAR-SE PER ASSABENTADA  de la sentència número 1175, de  12 

de març de   2020, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat 
per  Lesseps Motor,  SL  contra la sentència núm. 202 de 25 d’octubre de 2018, 
que va establir la desestimació del recurs contenciós administratiu contra el decret 
3306/2017, d’11 d’abril, que ordena la retirada de la tanca publicitària situada a la 
Ctra. Nacional 40-42. 
  

I va posar costes per tots els conceptes que no podran excedir de 4000 euros. 
 
Segon.- Notificar la present resolució a acord al TSJC. 

 
 

La present sentència és ferma i no susceptible d’impugnació 
 
 
 
Es donen per assabentats 
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CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 
 
 

Igualtat i Diversitat Ciutadana 
 

 
7. APROVACIÓ DEL PLA DE CIUTATS AMIGUES AMB LA GENT GRAN DE 
MATARÓ 
 
Elizabet Ruíz Moreno, Regidora de Gestió Espai Públic i Equipaments Municipals i 
Gen Gran Activa, presenta la proposta següent: 
 

“Relació de fets 

1. Per acord del Ple Municipal, el 7 d’agost del 2017 es va aprovar l’adhesió de 

la Ciutat de Mataró a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues amb la Gent 

Gran, promoguda per la Organització Mundial de la Salut, amb l’objectiu de 

donar resposta a l’envelliment progressiu de la població, i connectar així 

ciutats i organitzacions, per fer dels municipis i les ciutats un lloc on envellir 

dignament i amb qualitat.  

 

2. A l’actualitat es vol aprovar el primer Pla de Ciutats Amigues amb la Gent 

Gran 2020-2023 de Mataró, amb la voluntat política de continuar treballant a 

favor d’unes polítiques de gent gran activa a la ciutat, afavorint la 

transformació cap a una ciutat més igualitària, inclusiva i accessible, fent 

front així a l’edatisme. Aquest compromís es veu reflectit dins la relació de 

prioritats del  document estratègic del Pla de Mandat (2019-2023),  donat 

que la prioritat 22 és treballar pel dret a un envelliment digne i actiu.  

 

3. El Pla de Ciutats Amigues amb la Gent Gran 2020-2023 és el resultat d’un 

procés de treball impulsat des del Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana,  

construït de forma participativa al llarg del 2018-2019, amb la col·laboració 

d’altres serveis municipals, del Consell Municipal de la Gent Gran, i de 

ciutadania a títol individual, amb la col·laboració de l’Àrea de Cohesió Social, 

Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, i comptant amb 

l’assessorament en la fase inicial de la consultoria “Xarxa de Consultors”. 

 

4. El procés d’elaboració del Pla s’ha fet seguint el Protocol de Vancouver, 

dissenyat per la OMS, amb l’objectiu final d’avaluar l’amigabilitat dels 

municipis i ciutats, i definir els reptes de futur. Aquest protocol estableix 3 

àmbits d’anàlisi: l’espai físic, els serveis municipals, i l’entorn social.   

 

Seguint aquest protocol, els objectius del Pla de Ciutats Amigues amb la Gent 

Gran 2020-2023 són els següents: 
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1. Millorar l’espai públic de la ciutat i fer-lo més amable i accessible per 

la gent gran 

2. Millorar la mobilitat de les persones grans donant protagonisme als 

vianants i millorant el transport públic. 

3. Garantir la vida autònoma de les persones grans a la llar 

4. Promoure el tracte inclusiu cap a les persones grans 

5. Fomentar la participació de la gent gran en qualsevol àmbit 

6. Visibilitzar l’expertesa i aportacions de la gent gran a la ciutat 

7. Garantir uns serveis públics que donin resposta a les demandes de la 

gent gran. 

8. Aconseguir que els canals d’informació siguin accessibles i 

comprensibles per a la gent gran.  

 

Fonaments de dret  

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la 

formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. 

Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, 

calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament. També 

especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació. 

 

2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 

particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores 

delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació 

de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu 

departament amb periodicitat trimestral. 

Per tot el qe s’ha exposat,  proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels 

següents acords: 

Primer.-  Aprovar el Pla de Ciutats Amigues amb la Gent Gran 2020-2023, d’acord 

amb el text literal adjunt. 

Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament. 

 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  
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CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 
 

Assessorament i Gestió 

 

8.   DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTENCIA 

NÚM. 149/2020 DE 25 DE SETEMBRE DE 2020, DICTADA PEL JUTJAT 

CONTENCIÓ ADMINISTRATIU 12 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 47/2017-1A CONTRA DECRET 2312/2017, DE 16 

DE MARÇ, QUE IMPOSAVA UNA SANCIÓ PER NO FACILITAR LES DADES DEL 

VEHICLE A ALTRES PERSONES IMPLICADES EN UN ACCIDENT DE 

CIRCULACIÓ. 

 
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la 

proposta següent: 

 
Per Decret 2312/2017, de 16 de març, la Regidora Delegada de Via Pública, 
Equipaments i Espais Públics, es resol desestimar el recurs de reposició interposat 
pel Sr. F.d.A.S.O. contra la sanció imposada en matèria de trànsit, circulació de 
vehicles a motor i seguretat viària, per no facilitar les dades del vehicle a altres 
persones implicades en un accident de circulació (tipificada a l’art. 129 del RD 
1428/2003, de 21 de novembre pel qual s’aprova el Reglament General de 
Circulació). 
 
El Sr. F.d.A.S.O. va interposar un recurs contenciós administratiu contra la 
desestimació del seu recurs de reposició davant els Jutjats Contenciosos 
Administratius de Barcelona; i el dit recurs contenciós es tramità pel procediment 
abreujat 47/2017-1A pel Jutjat Contenciós Administratiu 12 de Barcelona. 
 
En data 25 de setembre de 2020, practicades les actuacions processals procedents, 
es dictà Sentència núm. 149/2020 que resol: “ESTIMAR el recurso presentado por la 
representación processal de F.d.A.S.O. y en consecuencia DECLARO LA NULIDAD 
de la resolución recurrida, dejando sin efecto la sanción impuesta, sin expresa 
condena en costas.” 
 
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 de data 19 de juny de 2019 a la 
Junta de Govern, proposo els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 

149/2020 de 25 de setembre de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 12 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 
administratiu 47/2017-1A contra el Decret 2312/2017, de 16 de març, 
la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics. 
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Segon.-   Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 
que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució. 

 
 
 
Es donen per assabentats 
 
 
 

CIM DE  QUALITAT URBANA: SOSTENIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS. 
  

 
Assessorament i Gestió 

 
9. DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA 
NÚM. 132/2020, DE 20 DE JULIOL DE 2020, DICTADA PEL JUTJAT 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 14 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS 
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 55/2019-A, CONTRA EL DECRET 10274/2018, 
DE 5 DE DESEMBRE DE 2018, PEL QUAL ES VA IMPOSAR UNA SANCIÓ A 
F.C.C. PER LA COMISSIÓ D´UNA INFRACCIÓ GREU EN MATÈRIA DE 
RESIDUS. 
 
Francisco Javier Gomar Martín, Regidor delegat de Serveis, Sostenibilitat i Transició 
Ecològica i Cultura presenta la proposta següent: 
 
Per Decret 10274/2018, de 5 de desembre el Regidor Delegat d’Educació, Espais 
Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat, es resol desestimar les al·legacions 
presentades i imposar una sanció de 150.000 euros a FOMENTO DE 
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A., per la comissió d’una infracció greu en 
matèria de residus prevista a l’article 75 e) del DL 1/2009, de 21 de juliol pel qual 
s’aprova el text refós de la llei reguladora dels residus (consistent en la recollida i 
transport de residus amb incompliment de les prescripcions legals o reglamentàries 
sempre que no hagi comportat perill greu o danys per a la salut de les persones, ni 
s’hagi produït un dany o deteriorament greu pel medi ambient). 
 
FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. va interposar un recurs 
contenciós administratiu contra la referida Resolució davant els Jutjats Contenciosos 
Administratius de Barcelona; i el dit recurs contenciós es tramità pel procediment 
ordinari 55/2019-A pel Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona. 
 
En data 20 de juliol de 2020, practicades les actuacions processals procedents, es 
dictà Sentència núm. 132/2020 que resol:  
 
“Que debo estimar y ESTIMO PARCIALMENTE el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. S.R.C., en nombre y 
representación de la entidad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, 
S.A., frente a la Resolución dictada por el AYUNTAMIENTO DE MATARÓ en fecha 5 
de diciembre de 2018 en el expediente número 26/2018, por la que se impone a la 
entidad FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. una sanción 
consistente en multa de 150.000 euros; y en consecuencia: 
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1. Se declara la nulidad de la citada actuación administrativa, exclusivamente en lo 
relativo a la imposición de la sanción de 150.000 euros. 
2. Se declara procedente la imposición a la actora, por los hechos que constan en la 
meritada resolución, de la sanción de 25.000 euros. 
No se condena en costas a ninguna de las partes.” 
 
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 de data 19 de juny de 2019 a la 
Junta de Govern, proposo els següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.-  Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm. 

132/2020 de 20 de juliol de 2020, dictada pel Jutjat Contenciós 
Administratiu 14 de Barcelona, en relació al recurs contenciós 
administratiu 55/2019-A contra el Decret 10274/2018, de 5 de 
desembre de 2018, dictat pel Regidor Delegat d’Educació, Espais 
Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat. 

 
Segon.-   Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal 

que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució. 
 
 
 
 Es donen per assabentats 
 
 
 

 
Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 
 

 

 

 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 

 
Assessorament i Gestió- 

 
10. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.G.R. PER LA COMISSIÓ 
D’INFRACCIÓ MOLT GREU I GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 64-20 GP). 
 
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la 

proposta següent: 

 
ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4299/2020, de 26 de juny, 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 C20/3036, aixecada en data 25 de març de 2020 a les 13:10 hores pels 
Agents de la Policia Local número 3096 i 2557, referent al Passeig de Carles Padrós 
de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 25/03/2020 a les 13:10 hores, la persona denunciada, la Sra. G. passejava un 
gos de raça potencialment perillosa, un American Bully, de nom “Zeus”, sense morrió 
al Passeig Carles Padrós. 
El Servei de Salut informa, en data 23/06/20, que la Sra. G. no te llicència per a la 
tinença de gos potencialment perillós. 
 
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 
S.G.R., en data 6 de juliol de 2020. 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 21 de juliol de 2020), 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 
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Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que 
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats 
de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

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

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

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos 
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la 
posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part 
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de 
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 
150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

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 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
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2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 
legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,06 euros a 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 150,25 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 300,52 euros a S.G.R., 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 300,52 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, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
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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. 
Per Resolució de l’Alcaldia 8372/2019 de 25 d’octubre i 4705/2020, de 9 de juliol, es 
deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal 
Pascual. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, 

RESOLC: 

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 150,25 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 300,52 euros a S.G.R., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART- Imposar una sanció de 300,52 euros a 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. (9).  

11. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A E.R.G. PER LA COMISSIÓ 
D’INFRACCIÓ MOLT GREU I GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 41-20 GP). 
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Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la 

proposta següent: 

 
ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4308/2020, de 26 de juny, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a E.R.G., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C19/33160, aixecada en data 4 de desembre de 2019 a les 18:30 
hores pels Agents de la Policia Local número 3878 i 4008, referent al Carrer XXX XX 
de XXXX Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 04/12/19 a les 18:30 hores, els agents van ser requerits al domicili del Carrer 
XXX XX de XXXX, per la Sra. R., titular d’un gos de raça potencialment perillosa, de 
nom “Narco” que volia recuperar. La Sra. R., havia hagut d’abandonar el domicili citat. 
El gos de raça Pit Bull, amb número de microxip 978101081137377, consta en el 
registre de l’AIAC a nom d’ E.R.G.. 
El Servei de Salut informa, en data 28/01/2020, que no consta cap gos censat, ni cap 
llicència per la conducció d’un gos de raça potencialment perillosa a nom d’ E.R.G.. 
 
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a 
E.R.G., en data 9 de juliol de 2020. 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 21 de juliol de 2020), 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 
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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: 
•  E.R.G. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
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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 E.R.G., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 150,25 euros a E.R.G., 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, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

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

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia 8372/2019 de 25 d’octubre i 4705/2020, de 9 de juliol, es 
deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal 
Pascual. 
 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, 

RESOLC: 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a E.R.G., per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 150,25 euros a E.R.G., per la comissió d’una 



 31 

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. (9).  

 
 
 

12. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.E.F PER LA COMISSIÓ D’ 
INFRACCIÓ MOLT GREU I   GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 156-20 GP). 
 
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la 

proposta següent: 

 
“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4695/2020, de 9 de juliol, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a M.E.F., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C20/6895, aixecada en data 23 de juny de 2020 a les 12:30 hores pels 
Agents de la Policia Local número 3608 i 3958, referent al Passeig de Ramon 
Berenguer III de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 23/06/2020 a les 12:30 hores, els agents amb TIP 3608 i 3958 van observar 
tres gossos lligats amb corda, un dels quals era de raça perillosa, sense morrió, 
davant d’un estanc situat a l’avda.Ramon Berenguer amb avda. Gatassa.  
El Sr. E. va manifestar als agents que sap que ha de portar morrió però que no l’ha 
pogut comprar. També informa que el gos pertany a la seva filla de nom D.E.N.. 
El Servei de Salut informa que no consta cap llicència per gos perillós a nom del Sr. 
E. ni de la seva filla.  
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.E.F., en 
data 7 d’agost de 2020, 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 
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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. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  M.E.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 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
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especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 
legalment. 
 
PROPOSTA DE SANCIÓ: 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,06 euros a M.E.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 300,52 euros a M.E.F., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

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

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia 8372/2019 de 25 d’octubre i 4705/2020, de 9 de juliol, es 
deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal 
Pascual. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, 
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RESOLC: 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a M.E.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 300,52 euros a M.E.F., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 
 
 
 
13. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.N.S. PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU I GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 134-20 GP). 
 

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la 

proposta següent: 

 

ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4301/2020, de 26 de juny, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a D.N.S., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C20/10949, aixecada en data 15 d’abril de 2020 a les 17:00 hores pels 
Agents de la Policia Local número 3788 i 3838, referent a la Ronda de la Roca Blanca 
de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 15/04/20 a les 17:00 hores, els agents van observar al denunciat que 
passejava un gos de raça perillosa, de nom: “Kaiser” a la Ronda Roca Blanca amb 
carrer Euskadi, sense morrió. 
El Servei de Salut informa en data 23/06/2020 que el Sr. N. no disposa de llicència 
per a la tinença de gos perillós. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a D.N.S.,  en 
data 17 de juliol de 2020, 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 
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hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que 
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats 
de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

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

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

1. 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. 

2. 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. 

3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  D.N.S. 

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 
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correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 
legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la 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 D.N.S., 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 150,25 euros a D.N.S., 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 D.N.S., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.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 D.N.S., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
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instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

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

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia 8372/2019 de 25 d’octubre i 4705/2020, de 9 de juliol, es 
deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal 
Pascual. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, 

RESOLC: 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a D.N.S., 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 150,25 euros a D.N.S., 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 D.N.S., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 300,52 euros a D.N.S., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
 

. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 
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Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 
 

 
14. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.L.N.P.  PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU I GREUS EN MATÈRIA DE GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 138-20 GP). 
 
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la 

proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4297/2020, de 26 de juny, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a J.L.N.P., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C20/8437, aixecada en data 20 de març de 2020 a les 18:10 hores 
pels Agents de la Policia Local número 4158 i 4168, referent a l’Avinguda de Josep 
Puig i Cadafalch, 240 de 08303 Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El 20/03/20 els agents van observar la persona denunciada, el Sr. N., que passejava 
un gos de raça potencialment perillosa, un starfforshire de nom ”Gordo”, a l’Avda. 
Puig i Cadafalch, 240, sense morrió. 
El gos té el següent número de microxip: 981020017434741. 
El Servei de Salut informa, en data 23/06/20, que el Sr. N. no té llicència per a la 
tinença de gos potencialment perillós. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.L.N.P., en 
data 18 d’agost de 2020, 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: 



 39 

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

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos 
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la 
posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part 
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de 
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 
150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  J.L. N.P. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
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b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 
legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,06 euros a J.L.N.P., 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 150,25 euros a J.L.N.P., 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 J.L.N.P., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 

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

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia 8372/2019 de 25 d’octubre i 4705/2020, de 9 de juliol, es 
deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal 
Pascual. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la 
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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, 

RESOLC: 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a J.L.N.P., 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 150,25 euros a J.L.N.P., 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 J.L.N.P., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

15. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A G.C.J.A. PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ  GREU  EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 39-20 GP). 
 
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la 

proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4440/2020, de 1 de juliol, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a G.C.I.A., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número 1025255/19, aixecada en data 6 de novembre de 2019 a les 13:15 
hores per l’Agent del cos de Mossos d’Esquadra adscrit a la unitat de Seguretat 
Ciutadana de l’ABP de Mataró número 11042, referent al Passeig Marítim de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 06/11/2019 a les 13.15 hores, els Mossos d’Esquadra van observar a la platja 
de Mataró, un gos de raça potencialment perillosa, un Stafforshire, deslligat, sense 
morrió i defecant a la sorra. 
Que la persona denunciada responsable de l’animal, la Sra. I., no disposava de cap 
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documentació i va manifestar que el gos: “L’hi van donar”. 
  
El Servei de Salut informa en data 28/01/20 que no consta cap gos censat, ni cap 
llicència per la tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa a nom de 
la Sra. I.. En data 31 de gener s’envia ofici a l’Ajuntament de Vilassar, municipi de 
residència de la persona denunciada,  adjuntat còpia de l’acta de la denúncia, pel que 
escaigui. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a G.C.I.A., en 
data 13 de juliol de 2020, 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: 
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. 
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.C.I.A. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
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potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
El perjudici causat als interessos generals és el criteri que s’ha tingut en compte a 
l’hora de proposar la sanció.  

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 600,00 euros a G.C.I.A., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

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

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
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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. 
Per Resolució de l’Alcaldia 8372/2019 de 25 d’octubre i 4705/2020, de 9 de juliol, es 
deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal 
Pascual. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, 

RESOLC: 

PRIMER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a G.C.I.A., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 

16. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A B.R. PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU I GREUS  EN MATÈRIA DE GOSSOS 
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 308-19 GP). 
 
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la 

proposta següent: 

 
“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4437/2020, de 1 de juliol, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a B.R., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C19/28231, aixecada en data 14 d’octubre de 2019 a les 11:00 hores 
pels Agents de la Policia Local número 4038 i 2766, referent a l’Avinguda del 
Maresme de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 14/10/19 a les 11:00 hores, un gos de raça potencialment perillosa, de nom: 
“Sultan”, va mossegar a una persona en l’Avda. Maresme, davant de l’estació de 
RENFE, que va haver de ser traslladada a l’hospital perquè va requerir de punts de 
sutura. Per aquest fets agents del mossos d’esquadra van instruir diligències penals. 
El gos era portat pel Sr. R., identificat a l’acta,  qui va manifestar als agents de la 
policia local de Mataró que era un cadell, que per això no portava morrió i que no era 
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un gos de raça potencialment perillosa. El gos presentava una actitud agressiva i 
volia mossegar a tot aquell que s’hi apropava. 
El Servei de Salut va informar, en data 28/01/20, que no constava cap llicència per a 
la tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa a nom de B.R.. 
A la cartilla veterinària de l’animal consta com a propietària la Sra Y.G.J., resident al 
municipi d’Argentona. En data 30 de juny s’envia ofici a aquest ajuntament, adjuntat 
còpia de l’acta de denúncia, als efectes escaients. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a B.R., en data 
9 de juliol de 2020, 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. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  B.R. 
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SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,53 a 30.050,61 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
La proposta de sanció es formula tenint en compte el criteri de la transcendència 
social i el perjudici causat per la infracció comesa, ja la persona denunciada 
passejava un gos, sense morrió, que va causar ferides a una persona, havent de ser 
aquesta traslladada a un hospital. 
La agressió va ser portada a terme a l’estació de RENFE, un lloc transitat per molts 
vianants que fan ús del transport públic. 

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 B.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 500,52 euros a B.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
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MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

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

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia 8372/2019 de 25 d’octubre i 4705/2020, de 9 de juliol, es 
deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal 
Pascual. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, 

RESOLC: 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a B.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 500,52 euros a B.R., per la comissió d’una infracció 
greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 

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

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
 
 
 
 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

-Servei de Relacions laborals i Assistència Jurídica- 
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17. DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 
CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER E.M.F. 

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

1. Per decret 2136/2017, de 9 de març, la senyora E.M.F., va ser nomenada 
funcionària interina per vacant com a auxiliar administrativa, des de l’1 de març 
de 2017 i fins la cobertura definitiva de la plaça per funcionari de carrera. 
Actualment està adscrita al Servei de Benestar Social i, segons ha informat la 
seva cap, realitza l’horari habitual de l’Ajuntament de Mataró, de 08:00 a 15:20 
hores. 
 

2. La Sra. M. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat (registre 
d’entrada 08121300082020034358) en què demana compatibilitzar les funcions 
que exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària com a 
administrativa a l’Associació TEA Asperger Maresme, amb un contracte 
temporal. La jornada laboral és de 3.5 hores diàries, de dilluns a divendres de 
17:00 a 20:30 hores. 

 
3. L’Associació TEA-Asperger del Maresme (TEAMAR) és una associació sense 

ànim de lucre dedicada a vetllar pel benestar psico-social de persones amb 
Trastorn de l’Espectre de l’Autisme (TEA) i Síndrome d’Asperger (SA). 
 
 

 
Fonaments de dret 
 
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les 

Administracions Públiques s’estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; al 
Reial Decret 598/1985, de 30 d’abril; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre de la 
Generalitat de Catalunya, i al Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament del personal al servei de les entitats locals. 
 

2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal 
al servei  de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el 
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, 
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el 
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o 
independencia.”. 

 
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en 
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les 
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa 
jurídica de la relació de treball. 
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3. L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al 
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d’activitats 
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública 
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la 
jornada de treball i l’horari dels interessats.  

En anàleg sentit l’art. 343 del referit Decret manifesta que el reconeixement de 
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat i 
que l’autorització de compatibilitat estarà condicionada a l’estricte compliment de 
la jornada i horari del treball de caràcter públic. 

 Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat 
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic 
o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions 
del lloc de treball.  

 
4. L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la 

suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot 
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en 
un 50%.  

 
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la 
jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5 
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2020 la jornada 
ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal 
(36,40 hores/setmana). 
 
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de 55 
hores/setmana. 

Per tant, cal advertir a la senyora M. que aquesta segona activitat no pot 
modificar, ni interferir en la jornada i horari que té establert la interessada en 
aquest Ajuntament, tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats 
catalana, així com l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei 
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques. 

  
5. Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o 

mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, 
siguin per compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars 
que es relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, 
organisme o entitat on estigués destinat. S’exceptuen d’aquesta prohibició les 
activitats particulars que, en exercici d’un dret legalment reconegut, realitzin per a 
sí els directament interessats. 
 

6. L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal comprès 
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades, incloses les 
de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la dependència o al servei 
d’Entitats o particulars, en els assumptes en què estigui intervenint, hagi 
intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
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S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats professionals 
prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del 
lloc públic.  
 

7. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el 
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva 
condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o 
professional. 

Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol. 

8. L’art. 330 del Decret 214/1990 esmentat anteriorment, estableix que no és 
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les 
de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional 
hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de 
l'entitat local en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es 
relacioni directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit 
el personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 
local; quan la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o 
de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos 
darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 
 

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

 
10. Així també cal advertir que d’incompliment d’allò disposat a la normativa 

esmentada, tal i com disposa ella mateixa, serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en 
que s’hagi incorregut. 

 

11. L’art. 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de 
la Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple 
Municipal en sessió ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat 
a la Junta de Govern Local la competència sobre declaracions de compatibilitat 
per l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació. 

 
Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i 
Mobilitat PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora E.M.F. entre l’activitat 
principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada secundària per compte 
aliena com a administrativa, en els termes i amb els requisits referits en la present 
resolució. 
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Segon.- Informar a la persona interessada que:  
 
- El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari 

de la interessada; 
- El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en 

el cas de canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del 
principal com de la segona activitat, que la interessada haurà de comunicar a 
l’Ajuntament de Mataró. 

- L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el 
règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt 
greu. 

 
Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada”. 
 

 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
 
 
 
 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a la una i deu minuts del migdia, el 

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

 

L’Alcalde,   La Secretària General acctal., 

David Bote Paz  M. Lluïsa Guañabens Casarramona 


