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ACTA NÚM. 23 /2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 10 DE DESEMBRE DE 2018.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el deu de desembre de dos mil divuit, a dos quarts de tres de
la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
Núria Moreno Romero
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde

Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

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 de novembre de 2018
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CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3

Donar compliment a la sentència de data 28 de setembre de 2018 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs
contenciós administratiu núm. 124/2018-3, interposat per I.C.F. i E.P.J. contra el
decret núm. 469/2018, de 19 de gener, en virtut del qual es va declarar
inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat contra dues liquidacions de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).

4

Donar compliment a la sentència de data 15 d’octubre de 2018 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs
contenciós administratiu núm. 435/2017-A, interposat per M.H.R. contra el decret
núm. 8346/2017, de 21 de desembre, en virtut del qual es va declarar inadmissible
a tràmit el recurs de reposició interposat contra una liquidació de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
-DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-
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Adquisició, a títol onerós de l’habitatge amb referència cadastral:
2388003DF5928N0022BR. Venedor: BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A

6

Adquisició,a títol onerós de l’habitatge amb referència cadastral:
2294619DF5929S0020ZR. Venedor: GESCAT VIVENDES EN
COMERCIALITZACIÓ, S.L

7

Adquisició, a títol onerós de l’habitatge amb referència cadastral:
1990101DF5919S0031GI. Venedor: BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A

8

Adquisició, a títol onerós de l’habitatge amb referència cadastral:
4399805DF5949N0011DZ Venedor:GESCAT VIVENDES EN
COMERCIALITZACIÓ S.L .

SECRETARIA GENERAL
9

Donar-se per assabentada de la sentència núm 208/2018 de 23 d’octubre, del
Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Barcelona, dictada en el procediment
abreujat núm. 177/2017-S, interposat contra la desestimació de la reclamació
de responsabilitat patrimonial per FBR.

10 Donar compliment de la sentència núm. 52/2015, d’11 de març, del Jutjat
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Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, dictada en el procediment ordinari núm.
191/2011, interposat per Construcciones Rubau SA.
CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge11 Aprovació inicial del Nou Pla de millora urbana PMU-05 Illa 1a Torre Barceló.
12 Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya núm. 783/2018 de 18 de setembre, que estima el recurs 228/14
interposat contra la Modificació puntual del Pla general d’ordenació sector El
Sorrall.
13 Donar compliment de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
núm. 913/2018 de 26 d’octubre, que estima el recurs 159/2013 interposat contra
la Modificació puntal del Pla general d’ordenació en relació al sòl no urbanitzable
i d’actualització del plànol de classificació del sòl de tot el municipi.
CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics14 Aprovació inicial del Projecte d’aigua potable AP-7531 del carrer Pizarro, carrer
Sant Cugat i carrer Castaños, per un import de 246.278,45 euros IVA inclòs.
15 Regularització dels imports del conveni amb el Consorci de Tractament de
Residus Sòlids Urbans del Maresme, per un import de 607.410,07 euros IVA
inclòs.
-Servei d’Equipaments Municipals16 Aprovació inicial del Projecte executiu de reforma de l’aparcament de la Plaça de
les Tereses, per un import de 1.588.247,92 euros IVA inclòs.
17 Aprovació de la modificació del “Projecte executiu per l’adequació de la planta
baixa de l’edifici de La Presó, per activar el seu ús com a nou Espai de les Arts
(Fase 1), per un pressupost d’execució per contracte de 325.000,00 euros IVA
inclòs.
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació18 Donar compliment al contingut de la sentència de 7 de novembre de 2018,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 328/2017-C, interposat pel Sr. N.G.R. contra
l’Ajuntament de Mataró
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Donar compliment al contingut de la sentència de 26 de setembre de 2018,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 175/2017 F, interposat pel Sr. M.C.I. contra
l’Ajuntament de Mataró.
PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de
l’Espai Públic20 Aprovar la imposició de sancions a X.A.R. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
21 Aprovar la imposició de sancions a A.L. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
22 Aprovar la imposició de sancions a J.T.M. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
23 Aprovar la imposició de sancions a I.R.M. per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
24 Aprovar la imposició de sancions a A.C.O. per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
25 Aprovar la imposició de sancions a J.V.S. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.

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 de novembre
de 2018.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos-

3

DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE DATA 28 DE SETEMBRE DE

2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 1 DE BARCELONA, EN
VIRTUT DE LA QUAL ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
124/2018-3, INTERPOSAT PER I.C.F. I E.P.J. CONTRA EL DECRET NÚM. 469/2018,
DE 19 DE GENER, EN VIRTUT DEL QUAL ES VA DECLARAR INADMISSIBLE A
TRÀMIT

EL

RECURS

DE

REPOSICIÓ

INTERPOSAT

CONTRA

DUES

LIQUIDACIONS DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 28 de setembre de 2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de
Barcelona ha dictat sentència en virtut de la qual estima el recurs contenciós
administratiu núm. 124/2018-3, interposat per la senyora I.C.F. i pel senyor E.P.J.,
contra el decret municipal núm. 469/2018, de 19 de gener, en virtut del qual es va
declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat contra les liquidacions de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), núm.
3756167, de quota 2.744,42 euros i 3756168, de quota 81,06 euros, per la
transmissió de data 18 d’octubre de 2013, de les finques situades a la ronda d’Alfons X
el Savi, XX ESC 1 XX i al carrer Pachecho, XX ESC 1 -1 XX, ambdues de Mataró.
La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el
decret impugnat, afixi com les dues liquidacions esmentades. El Jutjat invoca la
sentència núm. 815/2018, de 21 de maig, del Tribunal Suprem, d’acord amb la qual no
resulta obligatori interposar, com a pressupòsit de procedibilitat del posterior recurs
contenciós administratiu, el corresponent recurs administratiu previst com a preceptiu.
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En conseqüència, entén que la declaració d’inadmissibilitat del recurs de reposició no és
ajustada a dret.
El Jutjat entra el fons de l’assumpte i manifesta que en el present cas, a la llum de les
escriptures públiques d’adquisició i alienació de les finques, es va produir decrement de
valor, raó per la qual estima el recurs formulat per la demandant i obliga aquest
Ajuntament a retornar-li l’import de les liquidacions esmentades, més els interessos de
demora escaients.
El compliment de la present sentència comporta la devolució a la persona interessada
de la liquidació abonada, així com l’abonament dels interessos de demora, d’acord
amb els quadres següents:
I) Liquidació núm. 3756167, de quota 2.744,42 euros:
Data inicial

Data final

Dies

Tipus (%)

Interessos

19/11/2013

31/12/2013

43

5,000

16,17

01/01/2014

31/12/2014

365

5,000

137,22

01/01/2015

31/12/2015

365

4,375

120,07

01/01/2016

31/12/2016

366

3,750

102,92

01/01/2017

31/12/2017

365

3,750

102,92

01/01/2018

10/12/2018

344

3,750

96,99

Total: 576,29 €
II) Liquidació núm. 3756168, de quota 81,06 euros:
Data inicial

Data final

Dies

Tipus (%)

Interessos

19/11/2013

31/12/2013

43

5,000

0,48

01/01/2014

31/12/2014

365

5,000

4,05

01/01/2015

31/12/2015

365

4,375

3,55

01/01/2016

31/12/2016

366

3,750

3,04

01/01/2017

31/12/2017

365

3,750

3,04

01/01/2018

10/12/2018

344

3,750

2,86

Total: 17,02 €
Així doncs, la quantitat total que escau abonar en concepte d’interessos de demora
és de 593,31 euros.
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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 15 de juny de 2015, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 28 de setembre de 2018 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs
contenciós administratiu núm. 124/2018-3, interposat per la senyora I.C.F. i pel senyor
E.P.J. contra el decret municipal núm. 469/2018, de 19 de gener, en virtut del qual es
va declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat contra les liquidacions
de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU),
núm. 3756167, de quota 2.744,42 euros i 3756168, de quota 81,06 euros, per la
transmissió de data 18 d’octubre de 2013, de les finques situades a la ronda d’Alfons X
el Savi, XX ESC 1 XX i al carrer Pachecho, XX ESC 1 -1 XX, ambdues de Mataró.
Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència:


Retornar a la persona contribuent la quantitat de 2.744,42 euros, corresponent a
la liquidació núm. 3756167, declarada nul·la per la sentència citada.



Retornar a la persona contribuent la quantitat de 81,06 euros, corresponent a la
liquidació núm. 3756168, declarada nul·la per la sentència citada.



Abonar a la persona interessada l’import total de 593,31 euros, corresponent als
interessos de demora meritats per les dues liquidacions que són objecte de
devolució i aprovar el document ADO núm. 2018/12018000132158, així com
carregar aquest cost en la partida pressupostària núm. 310200-011110-35200
(interessos de demora) del pressupost corrent de despesa.

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat, al Servei de Tresoreria i a la persona
interessada”.

Es donen per assabentats
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DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA DE DATA 15 D’OCTUBRE DE

2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 8 DE BARCELONA, EN
VIRTUT DE LA QUAL ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM.
435/2017-A, INTERPOSAT PER M.H.R. CONTRA EL DECRET NÚM. 8346/2017, DE
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21 DE DESEMBRE, EN VIRTUT DEL QUAL ES VA DECLARAR INADMISSIBLE A
TRÀMIT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE
L’IMPOST

SOBRE

L’INCREMENT

DEL

VALOR

DELS

TERRENYS

DE

NATURALESA URBANA (IIVTNU).

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 15 d’octubre de 2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona
ha dictat sentència en virtut de la qual estima el recurs contenciós administratiu núm.
435/2017-A, interposat pel senyor M.H.R., contra el decret municipal núm. 8346/2017,
de 21 de desembre, en virtut del qual es van desestimar les al·legacions formulades en
data 26 de juliol de 2017 pel contribuent contra el decret municipal núm. 6324/2017, de
5 de juliol i, en conseqüència, confirmar la declaració d’inadmissibilitat del recurs de
reposició continguda en el decret referit.
Per mitjà del decret municipal núm. 6324/2017, de 21 de setembre, s’havia inadmès a
tràmit el recurs de reposició interposat per l’interessat contra la liquidació núm. 3947807,
de quota 3.852,61 euros, de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVYNU), per la transmissió de data 9 de juliol de 2014 de la finca
situada a l’avinguda Jaume Recoder, XX A XX, de Mataró.
La sentència manifesta que l’acte discutit no és una autoliquidació, sinó una liquidació,
la qual és ferma. Entén que el contribuent va sol·licitar l’inici d’un procediment de revisió
d’ofici d’actes nuls de l’article 217 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general
tributària. Així doncs, no esqueia considerar que el contribuent havia interposat un
recurs de reposició, sinó que pertocava tramitar el procediment esmentat. En conclusió,
la sentència declara la nul·litat del decret d’inadmissió a tràmit del recurs de reposició i
ordena a aquest Ajuntament que iniciï el procediment de revisió i el conclogui dictant la
resolució expressa que correspongui.
La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul el
decret impugnat.
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 15 de juny de 2015, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 15 d’octubre de 2018 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 8 de Barcelona, en virtut de la qual estima el recurs
contenciós administratiu núm. 435/2017-A, interposat pel senyor M.H.R., contra el
decret municipal núm. 8346/2017, de 21 de desembre, en virtut del qual es van
desestimar les al·legacions formulades en data 26 de juliol de 2017 pel contribuent
contra el decret municipal núm. 6324/2017, de 5 de juliol i, en conseqüència, confirmar
la declaració d’inadmissibilitat del recurs de reposició continguda en el decret referit.
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Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència:


Tramitar la petició d’inici del procediment de revisió d’actes nuls de ple dret
previst a l’article 217 de la Llei general tributària, respecte de la liquidació núm.
3947807, de quota 3.852,61 euros.

Tercer.- Notificar la present resolució al Jutjat i a la persona interessada”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS-

5

ADQUISICIÓ, A TÍTOL ONERÓS DE L’HABITATGE AMB REFERÈNCIA

CADASTRAL: 2388003DF5928N0022BR. VENEDOR: BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui
exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, els
tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de
l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges
objecte de potencial transmissió.
L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les
demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant
de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és
precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi
amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al
pressupost municipal d’una partida específica.
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges,
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que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.
Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de
transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és
especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals
Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca
núm. 602, inscrita al volum 2863, llibre 11 de Mataró, foli 124, inscripció 11a.
Referència cadastral: 2388003DF5928N0022BR
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es
situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals
identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017,
de 6 d’octubre, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant
resolució de 04/10/2018, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades
consignades al punt segon.
SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens,
arrendataris i ocupants, per un import de CINQUANTA MIL TRES CENTS
CINQUANTA SIS AMB SETANTA DOS EUROS (50.356,72 €), l’habitatge situat a
Mataró, titularitat de l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, amb CIF
A48265169, que respon a les següents dades registrals i cadastrals:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca
núm. 602, inscrita al volum 2863, llibre 11 de Mataró, foli 124, inscripció 11a.
Referència cadastral: 2388003DF5928N0022BR
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TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
12018000122960 per un import de 50.356,72 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 820001/15222D/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma
d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522216001 (Pla
d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.
CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.
SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es
derivin de l’adopció dels presents acords.
SETÈ.- Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr.
Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual,
formalitzi els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al
perfeccionament d’aquests acords.
VUITÈ.- Notificar aquests acords a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a la Secció d’Habitatge.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (6).

ADQUISICIÓ,A TÍTOL ONERÓS DE L’HABITATGE AMB REFERÈNCIA

CADASTRAL: 2294619DF5929S0020ZR. VENEDOR: GESCAT VIVENDES EN
COMERCIALITZACIÓ, S.L

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent

“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant

11

Data de publicació: 28/01/2019

compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui
exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, els
tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de
l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges
objecte de potencial transmissió.
L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les
demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant
de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és
precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi
amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al
pressupost municipal d’una partida específica.
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges,
que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.
Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de
transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és
especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals
Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca
núm. 3603, inscrita al volum 3644, llibre 376 de Mataró, foli 116, inscripció 8a.
Referència cadastral: 2294619DF5929S0020ZR
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es
situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals
identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017,
de 6 d’octubre, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant
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resolució de 04/10/2018, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades
consignades al punt segon.
SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens,
arrendataris i ocupants, per un import de QUARANTA TRES MIL NOU CENTS
NORANTA VUIT AMB ZERO NOU EUROS (43.998,09 €), l’habitatge situat a Mataró,
titularitat de l’entitat GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO, S.L, amb CIF
B64921091, que respon a les següents dades registrals i cadastrals:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca
núm. 3603, inscrita al volum 3644, llibre 376 de Mataró, foli 116, inscripció 8a.
Referència cadastral: 2294619DF5929S0020ZR
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
12018000122956 per un import de 43.998,09 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 820001/15222D/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma
d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522216001 (Pla
d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.
CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.
SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es
derivin de l’adopció dels presents acords.
SETÈ.- Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr.
Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual,
formalitzi els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al
perfeccionament d’aquests acords.
VUITÈ.- Notificar aquests acords a GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO,
S.L, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a la Secció d’Habitatge”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (6).

ADQUISICIÓ, A TÍTOL ONERÓS

DE L’HABITATGE AMB REFERÈNCIA

CADASTRAL: 1990101DF5919S0031GI. VENEDOR: BANCO BILBAO VIZCAYA
ARGENTARIA, S.A
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui
exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, els
tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de
l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges
objecte de potencial transmissió.
L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les
demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant
de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és
precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi
amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al
pressupost municipal d’una partida específica.
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges,
que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.
Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de
transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és
especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals
Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca
núm. 1623, inscrita al volum 3865, llibre 476 de Mataró, foli 107, inscripció 17a.
Referència cadastral: 1990101DF5919S0031GI
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es
situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals
identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
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maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017,
de 6 d’octubre, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant
resolució de 04/10/2018, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades
consignades al punt segon.
SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens,
arrendataris i ocupants, per un import de QUARANTA DOS MIL SEIXANTA DOS
AMB CINQUANTA QUATRE EUROS (42.062,54 €), l’habitatge situat a Mataró,
titularitat de l’entitat BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, amb CIF
A48265169, que respon a les següents dades registrals i cadastrals:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 1 de Mataró, finca
núm. 1623, inscrita al volum 3865, llibre 476 de Mataró, foli 107, inscripció 17a.
Referència cadastral: 1990101DF5919S0031GI
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
12018000122959 per un import de 42.062,54 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 820001/15222D/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma
d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522216001 (Pla
d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.
CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.
SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es
derivin de l’adopció dels presents acords.
SETÈ.- Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr.
Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual,
formalitzi els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al
perfeccionament d’aquests acords.
VUITÈ.- Notificar aquests acords a BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A, a
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a la Secció d’Habitatge.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

8

Unanimitat. (6).

ADQUISICIÓ, A TÍTOL ONERÓS DE L’HABITATGE AMB REFERÈNCIA

CADASTRAL:

4399805DF5949N0011DZ VENEDOR:GESCAT

VIVENDES

EN

COMERCIALITZACIÓ S.L .

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.
Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui
exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, els
tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de
l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges
objecte de potencial transmissió.
L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les
demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant
de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és
precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi
amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al
pressupost municipal d’una partida específica.
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges,
que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.
Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de
transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és
especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals.
Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca
núm. 5154, inscrita al volum 3545, llibre 294 de Mataró, foli 96, inscripció 16a.
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Referència cadastral: 4399805DF5949N0011DZ
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les
característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es
situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals
identificatives de l’immoble.
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 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;
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals; la disposició
addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017,
de 6 d’octubre, PROPOSO A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, l’adopció, si s’escau,
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant
resolució de 04/10/2018, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades
consignades al punt segon.
SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens,
arrendataris i ocupants, per un import de TRENTA TRES MIL TRES CENTS
VUITANTA NOU AMB CINQUANTA CINC EUROS (33.389,55 €), l’habitatge situat a
Mataró, titularitat de l’entitat GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO, S.L,
amb CIF B64921091, que respon a les següents dades registrals i cadastrals:
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró, finca
núm. 5154, inscrita al volum 3545, llibre 294 de Mataró, foli 96, inscripció 16a.
Referència cadastral: 4399805DF5949N0011DZ
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm.
12018000122950 per un import de 33.389,55 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 820001/15222K/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma
d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522216001 (Pla
d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.
QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.
CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró.
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SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es
derivin de l’adopció dels presents acords.
SETÈ.- Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr.
Alcalde de l’Ajuntament de Mataró per a què, qualsevol d’ells a títol individual,
formalitzi els documents públics i/o privats que siguin necessaris per al
perfeccionament d’aquests acords.
VUITÈ.- Notificar aquests acords a GESCAT VIVENDES EN COMERCIALITZACIO,
S.L, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a la Secció d’Habitatge”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

SECRETARIA GENERAL
9

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM 208/2018 DE 23

D’OCTUBRE, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 2 DE BARCELONA,
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 177/2017-S, INTERPOSAT
CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER F.B.R.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 29 d’octubre de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 208/2018 de 23 d’octubre, dictada en el
Procediment abreujat núm. 177/2017 en el recurs interposat pel senyor F.B.R., contra
el decret núm. 4250/2017 de 10 de maig, del regidor delegat de Serveis Centrals que
resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda en una
arqueta sense protecció quan passejava el seu gos per un terreny privat al voltant de
El Sorrall.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 3.869,53 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda i condemna a la part actora en
costes per un import màxim de 300 euros del procediment, entre altres, amb el
següent argument:
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“...es un dato relevante quién es el titular del descampado que, si no lo es el
Consistorio, mal se le puede imputar responsabilidad por una arqueta sin tapar
que hay en la zona”.

La sentència no és susceptible de recurs ordinari.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa
Municipal , proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència número 208/2018 de 23
d’octubre, dictada en el Procediment abreujat núm. 177/2017 en el recurs interposat
pel senyor F.B.R., contra el decret núm. 4250/2017 de 10 de maig, del regidor delegat
de Serveis Centrals, que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
per caiguda en una arqueta sense protecció quan passejava el seu gos per un
terreny privat al voltant de “El Sorrall”.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 2 de
Barcelona”.
Es donen per assabentats

10

DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 52/2015, D’11 DE

MARÇ, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 5 DE BARCELONA,
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ORDINARI NÚM. 191/2011, INTERPOSAT PER
CONSTRUCCIONES RUBAU SA.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per decret de data 19 de novembre de 2018, el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Cinquena, s’ha declarat la
fermesa de la Sentència de data 20 de juliol de 2018 (dictada en rotlle d’apel·lació
número 372/2015) que desestima el recurs interposat per l’Ajuntament de Mataró
contra la sentència 52/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu numero 5 de
Barcelona de data 11 de març de 2015 (procediment ordinari numero 191/2011),
imposant les costes per un import de 1500 euros. Tanmateix, el decret acorda la
remissió de les actuacions al jutjat contenciós administratiu numero 5 de Barcelona
perquè es doni compliment de la resolució.
La sentència número 52/2015 del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona de data 11 de març de 2015 (procediment ordinari 191/2011) estima en
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part el recurs contenciós administratiu interposat per la representació processal de
Construcciones Rubau SA contra el decret 1343/2011, de 21 de febrer, del conseller
delegat d’Obres, Serveis i Manteniment de l’Ajuntament de Mataró i condemna a
aquesta corporació a abonar-li la quantitat de 508.823,98 euros en concepte de
liquidació de les obres del Projecte executiu del CEIP Montserrat Solà, més els
interessos legals.
En compliment de l’article 106 de la LJCA i, a la vista del contingut de la sentència,
procedeix:
- Dipositar en el compte del Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de Barcelona
l’import de 508.823,98 euros, en concepte de principal.
- Liquidar els interessos legals a comptar des de la data de la notificació de la
sentència de primera instància (16/03/2015), fins la pràctica de la transferència en el
compte, i que es calculen per un import base de 508.823,98 euros, segons el següent
detall:
Fecha
inicial

Fecha final

Días

Tipo (%)

Intereses
(€)

16/03/2015

31/12/2015

291

3,500

14.198,28

01/01/2016

31/12/2016

366

3,000

15.264,72

01/01/2017

31/12/2017

365

3,000

15.264,72

01/01/2018

10/12/2018

344

3,000

14.386,48

Total: 59.114,20 interessos legals (inici 16/03/2015 i fi el dia
10/12/2018)
En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 6 d’octubre
de 2017, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS,
Primer.- Donar compliment de la sentència número 52/2015 del Jutjat Contenciós
Administratiu número 5 de Barcelona de data 11 de març de 2015 (procediment
ordinari 191/2011) que estima en part el recurs contenciós administratiu interposat
per la representació processal de Construcciones Rubau SA contra el decret
1343/2011, de 21 de febrer, del conseller delegat d’Obres, Serveis i Manteniment de
l’Ajuntament de Mataró i condemna a aquesta corporació a abonar-li la quantitat de
508.823,98 euros en concepte de liquidació de les obres del Projecte executiu del
CEIP Montserrat Solà, més els interessos legals.
Segon.- En aplicació de l’article 106 de la LJCA,
a) Dipositar en el compte judicial número ES55 0049 3569 92 0005001274,
l’import de 508.823,98 euros, en concepte de principal. Cal que consti a la
transferència el número del compte del procediment 0940 0000 22 0372 15.
b) Liquidar els interessos legals per un import de 59.114,20 euros, a comptar
des de la data de la notificació de la sentència de primera instància
(16/03/2015) fins el dia 10/12/2018, en que s’aprova per la Junta de Govern la
pràctica de la transferència en el compte judicial número ES55 0049 3569 92
0005001274, fent constar el número del compte del procediment 0940 0000
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22 0372 15, que serà dipositat en aquest compte judicial en concepte
d’interessos legals, i que es calculen per un import base de 508.823,98 euros.
Tercer.- Per a l’efectivitat dels anteriors acords, aprovar les següents operacions
comptables:
Doc. comptable
OPNP
ADO

Número Doc.
2018/134510
2018/134513

Import
508.823,98
59.114,20

Quart.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de
Barcelona”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT
-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge-

11

APROVACIÓ INICIAL DEL NOU PLA DE MILLORA URBANA PMU-05 ILLA

1A TORRE BARCELÓ
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

“El servei tècnic municipal ha redactat el Nou Pla de millora urbana àmbit Illa 1a torre
Barceló, arran de la necessitat de plantejar un nou accés subterrani desvinculat de
l’execució de la torre situada en una plaça deprimida, en compliment de diverses
Sentències del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
3a, de novembre de 2009, que van anul·lar la Modificació puntual del Pla general
d’ordenació en els àmbits de la Ronda Barceló i la Illa de la fàbrica Fàbregas i de
Caral, únicament en el sentit de declarar la seva nul·litat en quant inclouen els costos
d’urbanització del pas subterrani d’accés al port, i de la urbanització del Camí Ral i
del carrer Miquel Biada.
L’ordenació actual implanta la torre en una plaça pública deprimida respecte la Ronda
Barceló, a la qual s’accedeix per una rampa que condueix fins al port, pel pas
soterrat. Aquesta ordenació prevista en el Pla de millora urbana PMU-005 a l’àmbit
illa 1a torre Barceló, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de

21

Data de publicació: 28/01/2019

Barcelona (CTUB) el 29 de gener de 2009, va ser redactada a l’empara de la
Modificació del pla general esmentat abans de les sentències que l’anul·len en part, i
del Pla de millora urbana PMU-01d àmbit Ronda Barceló – illa Fàbregas i de Caralt,
aprovat definitivament per la CTUB el 25 de gener de 2007, el qual concretava unes
determinacions generals normatives per la illa 1a de la torre, però posposava la
concreció de l’ordenació de volums i la delimitació concreta de les cessions per al sòl
públic a un planejament derivat posterior.
Ara es proposa un nou accés subterrani al Port desvinculat de l’execució de la torre,
d’acord amb les sentències que el consideren una obra de connexió amb
infraestructures generals exteriors a càrrec de l’administració, que l’executarà quan
sigui oportú, i serà únicament per sota de les vies del tren, lligat a la transformació i
remodelació de l'estació ferroviària, amb la qual cosa es converteix en un nou accés
per als vianants a les andanes.
Es substitueix la plaça deprimida (a nivell de soterrani) amb un espai lliure que integra
la base de la torre amb l’entorn, al mateix nivell del passeig i la rda. Barceló, i
desplaça la petjada de la torre al capdavant marítim, convertint la torre en una fita de
referència, tant en l'eix Ronda de Barceló com en l'eix de la av. del Maresme.
Es planteja un edifici singular, edifici-torre, com a nova icona del Skyline de Mataró,
punt de trobada de l’eix cívic des de la muntanya cap al mar, amb una considerable
alçada i esveltesa que fan necessàri el seu encaix d’un nou llenguatge amb una
regulació igualment singular per la seva forma, el tractament de façanes i l’espai del
seu entorn.
La torre aposta per un disseny cuidat de la façana i del sòcol terciari amb millora de
l'entorn urbà, incorpora la futura transformació de l'edifici d'equipaments ¨la Farinera¨ i
crea un conjunt transformat que es convertirà en un nou pol a Mataró i sens dubte
l'obertura de la ciutat al Mar i el port. L’espai lliure d’edificació conjuntament amb
l’espai lliure públic de l’illa 1a i els espais lliures públics de l’illa de La Farinera i de
l’illa 1b de La Ronda Barceló, es complementen per formar un únic espai físic i
continu que té la funció d’arribada a la porta de mar.
Aquesta ordenació comporta un reajustament d'alineacions i volums originals, a la
vegada que defineix aspectes compositius de façana i la seva trobada amb espai
urbà, i resol totes les entregues amb l'ordenació aprovada del PMU-01d de la Ronda
Barceló.
Vist l’informe jurídic; l’article 70 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, i l’article 90 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de
les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015,
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment el Nou Pla de millora urbana àmbit Illa 1a torre Barceló,
redactat pel servei tècnic municipal.
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Segon.- Deixar sense efectes el Pla de millora urbana PMU-05 a l’àmbit illa 1a torre
Barceló, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona,
el 29 de gener de 2009, i publicat al DOG de 26 de març de 2009.
Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de la seva
competència sectorial.
Quart.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, al
tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal.
Cinquè.- Notificar els presents acords a les persones interessades, als efectes
escaients.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12

Unanimitat. (6).

DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA NÚM. 783/2018 DE 18 DE SETEMBRE,
QUE ESTIMA EL RECURS 228/14 INTERPOSAT CONTRA LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL D’ORDENACIÓ SECTOR EL SORRALL.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Tercera, ha dictat Sentència núm.
783/2018 de 18 de setembre, que estima el recurs contenciós administratiu núm.
228/2014, interposat per Bomar 92, SL contra l’aprovació definitiva de la Modificació
puntual del Pla general d’ordenació municipal relativa al sector El Sorrall (MPPGO en
endavant) per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 31 de juliol de 2014.
La Sentència desfavorable als interessos municipals anul·la la MPPGO per entendre
que cal excloure la finca de la recurrent de la UA-88 El Sorrall i seguir amb l’expropiació
iniciada l’any 2001, cosa que desequilibra i incompleix els estàndards del planejament
recorregut, en ser la superfície litigiosa destinada a sistemes no menor a una quarta part
del total de sistemes de la UA-88.
Motiva el predomini de l’expropiació de la finca per sobre del planejament urbanístic
aprovat, per l’obligació municipal de complir les diverses sentències que declaren el dret
de Bomar 92, SL a la tramitació de l’apreuament de l’expropiació iniciada l’any 2001, les
quals són:
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a) La Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de 15.01.2014, en
recurs 374/2012, que anul·la el decret de la regidora d’Urbanisme de 18.07.2012,
desestimatori de la tramitació d’una nova valoració per aplicació de la suspensió
de l’article 114 del Text refós de la Llei d’urbanisme efectuada per la Llei 3/2012, i
de la suspensió de la tramitació de projectes de gestió urbanística acordada pel
Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 2012.
Aquesta Sentència va ser confirmada en recurs d’apel·lació núm. 241/2014, pel
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció 2a, el 16.02.2015.
Instada peça separada d’impossibilitat legal d’executar la Sentència per canvi del
planejament urbanístic, va ser denegat en Interlocutòria de 02.03.2016 del JCA
11.
b) La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Secció Segona, de
30.10.2015, que anul·la l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya de no
admissió a tràmit de l’apreuament de 15.02.2013 i la desestimació del recurs de
reposició de 26.07.2013.
Exposa que la pròpia memòria de la MPPGO reconeix que tracta de donar resposta al
sector del Pla parcial i a la sol·licitud d’expropiació dels propietaris d’una finca en gran
part fora del sector que correspon a sols urbans qualificats de zona verda, proposant el
planejament englobar sòls privats inicialment previst obtenir per expropiació.
Diu que la Sentència del JCA núm. 11 de 15.01.2014 és anterior a l’aprovació
provisional de la MPPGO de 06.03.2014, però aquesta no va fer cap menció de la
mateixa, quan l’exercici de la potestat de planejament tenia una claríssima incidència en
aquell pronunciament.
En el fonament de dret quart resumeix que “ejercer la potestad de planeamiento con el
fin, entre otros, por muy atendibles que puedan ser éstos, de eludir las consecuencias
de un expediente de expropiación en curso, dirigido a la obtención de suelo, urbano,
destinado a sistemas, se entiende supuesto claramente reconducible a vicio de
desviación, allí donde ni la clasificación, ni la calificación del suelo experimenta variación
alguna, permaneciendo idéntica, de modo que, en relación al suelo litigioso propiedad
de la actora, el único fin que mueve el ejercicio de la potestad de planeamiento no es el
ordenador atendiendo a un modelo de ciudad que responda a las expectativas y
necesidades de la comunidad local en el momento presente, sino el de eludir las
consecuencias de expediente expropiatorio incoado y pendiente de resolución.”
Contra aquesta Sentència sols es pot interposar recurs de cassació davant el Tribunal
Suprem per infracció de normes estatals o de la Unió Europea rellevants i
determinants en la decisió de la sentència, i necessariament que hagin estat
invocades en el procés o considerades en la sentència. Per ser admès a tràmit el
Tribunal Suprem ha d’estimar que hi ha interès cassacional objectiu per a la formació
de jurisprudència.
No s’observa infracció de normativa estatal en quant s’ajusta a l’article 103 de la Llei
de la jurisdicció contenciosa que obliga al compliment de les sentències amb els seus
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propis termes, i declara nuls de ple drets els actes i disposicions que pretenguin eludir
el seu compliment.
Per altra banda la propietat ha reiterat la seva voluntat de continuar amb l’expropiació
interposant les accions administratives i judicials necessàries, d’acord amb el dret recollit
a l’article 114 del Text refós de la Llei d’urbanisme, del tràmit de determinació de
l’apreuament per ministeri de la llei.
Així tenim que, en compliment de les sentències abans esmentades, ha estat represa
l’expropiació i el Jurat d’Expropiació de Catalunya ha fixat l’apreuament de la finca, que
Corbaire 15, SL (abans Bomar 92, SL) ha impugnat davant el TSJC, Secció 2a, en
recurs núm. 111/2017.
Vist l’informe jurídic i els articles 86, 88, 103 i 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.
En virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 15 de
juny de 2015, proposo els següents ACORDS
Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Secció Tercera, núm. 783/2018 de 18 de setembre, que estima el recurs
contenciós administratiu núm. 228/2014, interposat per Bomar 92, SL contra l’aprovació
definitiva de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal relativa al
sector El Sorrall, per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 31 de juliol de
2014, i la declara nul·la de ple dret.
Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i als propietaris del sector El Sorrall, als efectes
escaients”.
Es donen per assabentats

13

DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR

DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA NÚM. 913/2018 DE 26 D’OCTUBRE, QUE ESTIMA
EL RECURS 159/2013 INTERPOSAT CONTRA LA MODIFICACIÓ PUNTAL DEL
PLA GENERAL D’ORDENACIÓ EN RELACIÓ AL SÒL NO URBANITZABLE I
D’ACTUALITZACIÓ DEL PLÀNOL DE CLASSIFICACIÓ DEL SÒL DE TOT EL
MUNICIPI.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent:

d’Urbanisme,

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, ha dictat Sentència núm. 913/2018 de 26 d’octubre, que estima el recurs

25

Data de publicació: 28/01/2019

contenciós administratiu núm. 159/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa del
Maresme, contra la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en relació amb el sòl
no urbanitzable i d’actualització del plànol de classificació del sòl de tot el municipi,
aprovat definitivament per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat el 14 de juliol
de 2014, l’anul·la i condemna a les administracions demandada i codemandada en
costes amb el límit, no conjunt, de 1.000 euros.
La Sentència desfavorable als interessos municipals anul·la l’acte impugnat per dos
motius de procediment, que són:
1. FALTA DE NOVA INFORMACIÓ PÚBLICA PER CANVIS SUBSTANCIALS INTRODUÏTS EN LA
TRAMITACIÓ.
Desprès de l’aprovació inicial es van aprovar dos figures més de planejament
territorial, el Pla territorial metropolità de Barcelona (PTMB) i el Pla director urbanístic
per la reserva de sòl de la Línia Orbital Ferroviària (PDULOF), que es van recollir a
l’aprovació provisional i va motivar un canvi de títol del document, i en aquell tràmit va
passar a ser la Modificació puntual del Pla general PGOM-96, sòl no urbanitzable –
Adaptació del Pla general d’ordenació de Mataró al planejament territorial i director,
encara que l’aprovació definitiva va descartar aquest títol.
Entén la Sentència que aquesta modificació en els objectius i ambició normativa
requeria un nou tràmit d’informació pública, amb vulneració de l’article 4.e) del DLeg.
2/2008, relatiu a la participació ciutadana efectiva en l’elaboració dels instruments de
planejament i gestió urbanística i de la seva avaluació ambiental; dels articles 83.4
del DLeg. 1/2005 i 85.4 del DLeg. 1/2010, relatius a la informació publica dels plans
d’ordenació aprovats inicialment, i de l’article 112 del Decret 305/2006, relatiu a nova
aprovació inicial i informació pública en cas d’introducció de canvis substancials.
2. FALTA D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA:
Considera la Sentència que el planejament recorregut està subjecte a l’avaluació
ambiental estratègica, d’acord amb la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i
del Consell de 27.06.2001, i la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental dels plans i
programes
Els dos motius de nul·litat són per interpretació de:
a) Si els canvis produïts entre l’aprovació inicial i la provisional tenen el caràcter de
substancials, que requereixen una nova informació pública.
b) Si les noves classificacions i qualificacions del sòl no urbanitzable tenen
repercussions significatives sobre el medi ambient.
Les administracions autonòmica i municipal demandades, han defensat una
interpretació en base a la literalitat de la normativa d’aplicació. Els canvis introduïts
entre l’aprovació inicial i provisional no tenen caràcter de substancials d’acord amb
l’article 112.2 del Reglament de la Llei d’urbanisme (Decret 305/2006). L’objectiu de
la modificació puntual del planejament urbanístic general són d’adaptació, millora,
agilització, concreció, etc., en conseqüència no tenen incidència mediambiental en el
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territori encara que afecti a tot el sòl no urbanitzable, com consta a l’informe de
30.11.2009 de l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental, que fa una anàlisi detallada
de l’afectació ambiental de cadascun dels canvis proposats, i conclou que no està
subjecta, entre d’altres perquè les modificacions de classificació del sòl comporten
bàsicament la desclassificació de sòl urbanitzable no programat per ser sòl no
urbanitzable, i les modificacions de qualificació del sòl són adaptacions a normativa o
actualitzacions de canvis ja produïts.
Per contra la Sentència fa una interpretació més àmplia, parteix del principi de
participació ciutadana efectiva en l’elaboració dels instruments de planejament i
considera canvi substancial l’ampliació d’objectius d’adaptació del planejament
territorials, que a l’aprovació inicial era solament del Pla director urbanístics del
sistema costaner (PDUSC) i a l’aprovació provisional s’amplia amb el planejament
territorial entrat en vigor amb posterioritat, que és el Pla territorial metropolità de
Barcelona (PTMB) i el Pla director urbanístic per la reserva de sòl de la Línia Orbital
Ferroviària (PDULOF). Per altra banda les adaptacions normatives les considera
subjectes a avaluació ambiental, per afectar la totalitat del sòl no urbanitzable, no
haver estat el PDUSC objecte en el seu moment d’avaluació ambiental i no ser
traslladable l’efectuat en l’aprovació de PTMB, per ser diferent la component
ambiental a considerar en l’exercici de la potestat de planificació urbanística
municipal.
Per anar a cassació al Tribunal Suprem cal al·legar infracció de normes estatals o de
la Unió Europea rellevants i determinants en la decisió de la sentència, que tingui
interès cassacional objectiu per a formar jurisprudència, en la concreta infracció de
l’ordenament jurídic, processal o substantiu, o de la jurisprudència, i que el Tribunal
Suprem apreciï que existeix aquest interès. Aquí difícilment es pot al·legar infracció
de la norma estatal i de la directiva europea que avalen la participació ciutadana i
l’avaluació ambiental en sòl no urbanitzable, en sentit ampli.
Contra les Sentències del Tribunal Superior de Justícia no hi ha possibilitat
d’interposar recurs de cassació per formació de jurisprudència de normes
autonòmiques, sols està previst per a les sentències dels Jutjats Contenciosos
Administratius i per alguns supòsits.
Vist l’informe jurídic; l’article 112 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament
de la Llei d'urbanisme; l’article 6.2 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i
programes; i els articles 86, 88 i 103 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències
delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si
s’escau, dels següents
ACORDS
Primer.- Donar compliment de la Sentència núm. 913/2018 de 26 d’octubre, que estima
el recurs contenciós administratiu núm. 159/2013, interposat per l’Assemblea Pagesa
del Maresme, interposat contra la Modificació puntual del Pla general d’ordenació en
relació amb el sòl no urbanitzable i d’actualització del plànol de classificació del sòl de
tot el municipi, aprovat definitivament per resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat el 14 de juliol de 2014.
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Segon.- Retrotreure l’expedient de tramitació del planejament anul·lat al moment
anterior de l’aprovació provisional, i el Servei d’Urbanisme i Patrimoni municipal tramiti
l’avaluació ambiental, l’aprovi inicialment per segon cop i el sotmeti novament a
exposició pública.
Tercer.- Comunicar l’acord al Tribunal i a conseller de Territori i Sostenibilitat, als
efectes escaients”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics14

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’AIGUA POTABLE AP-7531 DEL

CARRER PIZARRO, CARRER SANT CUGAT I CARRER CASTAÑOS, PER UN
IMPORT DE 246.278,45 EUROS IVA INCLÒS.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Els serveis tècnics d’Aigües de Mataró S.A. han redactat el Projecte d’aigua potable
AP-7531 dels carrers Pizarro, Sant Cugat i Castaños, amb un pressupost de
203.535,91 EUR, sense IVA (246.278,45 EUR IVA inclòs).
El present Projecte té per objecte definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per a
la renovació de la xarxa d’aigua potable de fibrociment als carrers Pizarro, Sant Cugat
i Castaños, seguint els criteris del seu Pla Director.
Les obres consistiran en la instal·lació de 300 ml de PEAD DN 90 mm i 313 FD DN
100 mm, amb les corresponents descàrregues i vàlvules de maniobres, així com la
substitució de les escomeses existents particulars. Es preveu el procés de
desinfecció de la xarxa segons RD 140/2003, i la retirada de la xarxa anul·lada de
fibrociment, segons RD 396/2006.
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
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ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d’aigua potable AP-7531 dels carrers Pizarro,
Sant Cugat i Castaños, amb un pressupost de 203.535,91 EUR, sense IVA
(246.278,45 EUR IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n
cap, esdevindrà aprovat definitivament.
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei de Policia Local, al Servei de Mobilitat i a
Aigües de Mataró S.A”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15

Unanimitat. (6).

REGULARITZACIÓ DELS IMPORTS DEL CONVENI AMB EL CONSORCI

DE TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME, PER UN
IMPORT DE 607.410,07 EUROS IVA INCLÒS.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Relació de fets
El passat 17 de gener de 2018 la Junta General del Consorci per al Tractament de
Residus del Maresme a aprovar els preus de tractament, transferència i gestió per
aquest any 2018 amb efectes a partir del dia 1 de gener de 2018.
La Junta de Govern Local, per acord de data 9 d’abril de 2018, va acceptar els preus
del tractament de residus fixats pel Consorci per al Tractament de residus del
Maresme per al any 2018 i va aprovar l’autorització i disposició de la despesa, per un
import total de 2.558.471,33€, per donar cobertura al tractament de residus, amb els
nous preus aprovats pel Consorci, fins el mes d’octubre de 2018.
Informe del Responsable de la Unitat de Residus i Neteja Viària, de data 24 de
setembre de 2018, on queda palesa que la despesa per donar cobertura al
tractament de residus és una despesa variable, en funció dels quilos recollits
mensualment, i on es fa una previsió de despesa per import de 607.410,07€ per a
donar cobertura al tractament de residus durant els mesos de novembre i desembre
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de 2018, resultant una previsió anual total de 3.165.881,40€, d’acord amb el següent
detall:





431.938,03€ a càrrec de la partida núm.710100 162310 22799 Tract. Brossa
119.642,71€ a càrrec de la partida núm.710100 162320 22799 Tract. Matèria
orgànic
17.597,03€ a càrrec de la partida núm. 710100 162140 22700 Tract.
Selectives
38.232,30€ a càrrec de la partida núm. 710100 162330 22799 Tract.
Voluminosos

Fonaments de dret
Articles 18 i 19 de les bases d’execució del Pressupost 2018 de l’Ajuntament de
Mataró.
En conseqüència, el regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments
Municipals i Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. - Aprovar els documents comptables que es relacionen a continuació, en
càrrec al Pressupost Municipal per l’any 2018 :
ADC 12018000124901 431.938,03
orgànica
ADC 12018000124905 119.642,71
orgànica
ADC 12018000124907 17.597,03
ADC 12018000124911 38.232,30
Voluminosos

710100 162310 22799 Tract. Brossa
710100 162320 22799 Tract. Matèria
710100 162140 22700 Tract. Selectives
710100 162330 22799 Tract.

Segon.- Comunicar el present acord al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids
Urbans del Maresme, al Servei d’Intervencio i al Servei de Gestió Econòmica”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei d’Equipaments Municipals-

17

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE

L’APARCAMENT DE LA PLAÇA DE LES TERESES, PER UN IMPORT DE
1.588.247,92 EUROS IVA INCLÒS.
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Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

Els serveis tècnics de Promocions Urbanístiques de Mataró S.A. (PUMSA) han
redactat el Projecte d’execució de reforma de l’aparcament de la Plaça de les
Tereses, amb un pressupost de 1.312.601,59 € sense IVA (1.588.247,92 € IVA
inclòs).
El projecte té per objecte la reforma de l’aparcament per tal d’adaptar-lo a la
normativa actual i millorar el seu aspecte, amb la remodelació de vestuaris, serveis i
escales entre d’altres actuacions.
El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d’execució Projecte d’execució de reforma de
l’aparcament de la Plaça de les Tereses, amb un pressupost de 1.312.601,59 € sense
IVA (1.588.247,92 € IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n
cap, esdevindrà aprovat definitivament.

Tercer. Comunicar aquest acord al Servei de Mobilitat, al Servei de Policia Local i a
Promociones Urbanístiques de Mataró S.A”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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17

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL “PROJECTE EXECUTIU PER

L’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BAIXA DE L’EDIFICI DE LA PRESÓ, PER
ACTIVAR EL SEU ÚS COM A NOU ESPAI DE LES ARTS (FASE 1), PER UN
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE 325.000,00 EUROS IVA
INCLÒS.
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“En data 25 de juliol de 2018 la Junta de Govern Local va aprovar el “Projecte
executiu per l’adequació de la plata baixa de l’edifici de La Presó per activar el seu ús
com a nou Espai de les Arts (Fase 1)”, amb un pressupost de 268.595,04 EUR, sense
IVA (325.000,00 EUR IVA inclòs).
Aquest projecte va ser presentat i discutit en el si del Consell Municipal del Patrimoni
Arquitectònic i Ambiental de Mataró en data 11 juliol de 2018.
En tractar-se d’un edifici catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), amb
anterioritat a la seva aprovació, és va demanar l’informe preceptiu a la Direcció
General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya.
La Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya ha emès
certificat de l’acord adoptat en data 19 de setembre de 2018 on s’autoritza la
realització de les obres necessàries per l’adequació de la planta baixa de l’edifici de
La Presó a excepció d’un canvi de paviment de l’aula Mini-Mac per tal d’instal·lar un
terra radiant i parquet i la instal·lació d’un fals sostre amb plaques de guix i fusta.
Els serveis tècnics del Servei d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Mataró
han procedit a modificar el “Projecte executiu per l’adequació de la plata baixa de
l’edifici de La Presó per activar el seu ús com a nou Espai de les Arts (Fase 1)” per tal
d’adaptar-lo a les condicions referides en l’acord de la Comissió Territorial del
Patrimoni Cultural de Barcelona.
Aquestes modificacions no afecten al pressupost de licitació del projecte.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la modificació del “Projecte executiu per l’adequació de la plata baixa
de l’edifici de La Presó per activar el seu ús com a nou Espai de les Arts (Fase 1)”,
per un pressupost d’execució per contracte de 325.000,00 EUR, IVA inclòs.

32

Data de publicació: 28/01/2019

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n
cap, esdevindrà aprovat definitivament.
Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció de Cultura i al Servei de
Econòmica”.

Gestió

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació-

18 DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 7 DE
NOVEMBRE DE 2018, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 7
DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
328/2017-C, INTERPOSAT PEL SR. NG.R.S. CONTRA L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 15 de maig de 2017, la regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per NG.R.S. i
imposar una sanció de 200 €, comportant la pèrdua de 4 punts, per la comissió d’una
infracció greu en matèria de Trànsit, circulació de vehicles a motor, i seguretat viària.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 328/2017-C pel
Jutjat Contenciós Administratiu 7 de Barcelona.
En data 7 de novembre de 2018, practicades les actuacions processals procedents,
es dictà sentència núm. 230/2018 que resol: “Desestimar el presente recurso
contencioso-administrativo interpuesto por la representación letrada de Don NG.R.S.,
contra la resolución de 15 de mayo de 2017 dictada de la Regidora de Via Pública,
Equipamientos y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Mataró, desestimatorio de
las alegaciones del recurrente y al no resultar disconforme a Derecho en los extremos
que conforman la concreta controversia de autos el decreto, por el que se resuelve
imponer la sanción de multa por importe de 200 euros con detracción de 4 puntos por
la comisión de la infracción grave ex artículo 146 del Reglamento General de
Circulación. Sin costas”.
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Fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern,
PROPOSO:
PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm.
230/2018, de 7 de novembre, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 7 de Barcelona, en relació al recurs contenciós
administratiu 328/2017-C contra la resolució de data 15 de maig de
2017.

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

19

DONAR COMPLIMENT AL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA DE 26 DE

SETEMBRE DE 2018, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 11
DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
175/2017 F, INTERPOSAT PEL SR. M.C.I. CONTRA L’AJUNTAMENT DE
MATARÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent
“En data 28 de febrer de 2017, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, en relació a l’expedient administratiu sancionador número 376/2016,
incoat a M.C.I., per presumpta infracció de caràcter molt greu en matèria de
l’Ordenança de Civisme de Mataró va resoldre el següent: Revocar el Decret
7060/2016 de 29 de setembre i anul·lar el full de pagament emès a nom del senyor
M.C.I., així com Incoar nou expedient sancionador, número SJAVP-2017/00050-CON,
al Sr. M.C.I. com a presumpte responsable d’una infracció molt greu a l’Ordenança de
Civisme de Mataró i també, Incorporar les al·legacions i els Informes que figuren a
l’expedient, que es resoldran en el seu moment procedimental, sens perjudici que
l’interessat pugui presentar-ne de noves.
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L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 175/2017-F pel
Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona.
En data 26 de setembre de 2018, practicades les actuacions processals procedents,
es dictà Sentència núm. 210/2018 que resol: “DEBO ESTIMAR Y ESTIMO
PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
Procuradora M.S.C., en nombre y representación de M.C.I., contra el Decreto
1787/2017, de 28 de febrero de 2017 dictado por la Regidora Delegada de Via
Pública, Equipaments i Espais Públics del AYUNTAMIENTO DE MATARÓ, que
revocaba el Decreto 7060/2016, de 29 de septiembre, en el sentido de anular la
incorporación en el nuevo procedimiento sancionador las alegaciones y los informes
que figuran en el expediente. En cuanto a las costas cada parte abonarà las
causadas a su instancia y las comunes por mitad.”
Fent ús de les atribucions conferides a l’Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern,
PROPOSO:
PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la Sentència núm.
210/2018, de 26 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 11 de Barcelona, en relació al recurs contenciós
administratiu 175/2017-F contra la resolució de data 28 de febrer de
2017.

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
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
Públic20

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A X.A.R. PER LA COMISSIÓ

D’UNA

INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.-Per Decret número 7646/2018, de 7 de setembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a X.A.R., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C18/12226, aixecada en data 7 de maig de 2018 a les 16:50 hores pels
Agents de la Policia Local número XX i XX, referent a La Riera, XX de 08301 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El denunciat portava un gos de raça considerada potencialment perillosa, un pit bull,
de nom “Tuco”, sense morrió, passejant per La Riera, prop de l’Ajuntament, a uns 20
metres del col·legi Cor de Maria, on es trobaven molts pares esperant que sortissin
els nens de l’escola.
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
X.A.R., en data 27 de setembre de 2018. 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 11 d’octubre de 2018), segons el
que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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
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inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 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:
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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• X.A.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 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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.
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c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a X.A.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.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
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Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.-Imposar una sanció de 300,51 euros a X.A.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.-Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

21 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.L. PER LA COMISSIÓ D’UNA
INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 7647/2018, de 7 de setembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.L., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número 359178/18, aixecada en data 24 d’abril de 2018 a les 11:30 hores pels
Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de
l’ABP de Mataró número XX i XX, referent a la Plaça de Rocafonda de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 24/04/2018 a les 11:30 el denunciat passejava un gos, de raça considerada
potencialment perillosa, un Pit Bull, deslligat i sense morrió a la plaça Rocafonda.
El senyor A.L. ja es troba sancionat per infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos a l’expedient SJAVP-2016/00734-GP.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
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al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
A.L., en data 26 de setembre de 2018. 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 11 d’octubre de 2018), segons el
que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.L.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
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multa de 1.502,53 a 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
La continuïtat o persistència en la conducta infractora, prevista a l’article 29.3 b) de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, atès que no és el primer
cop que el denunciat passeja un gos de raça considerada potencialment perillosa
sense lligar i sense morrió a la via pública.
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 700,00 euros a A.L., 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.
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.
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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 de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 700,00 euros a A.L., 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:

22
D’UNA

Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.T.M. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 8422/2018, de 2 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.T.M., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C18/17288, aixecada en data 22 de juny de 2018 a les 21:20 hores
pels Agents de la Policia Local número XX i XX, referent al Parc de Mar de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
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El dia 22/06/18 a les 21:20 hores la persona denunciada, el senyor J.T.M.,
passsejava un gos de raça considerada potencialment perillosa, “un Pit bull creuat
amb Boxer”, al Parc del Mar, deslligat.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.T.M., en
data 15 d’octubre de 2018, 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 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 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:
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics no subjecte amb una cadena,
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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.T.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 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 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
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des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims
establerts legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a J.T.M., 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.
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.
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Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a J.T.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

23

Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A I.R.M. PER LA COMISSIÓ

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 8464/2018, de 3 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a I.R.M., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C18/17288, aixecada en data 22 de juny de 2018 a les 21:20 hores
pels Agents de la Policia Local número XX i XX, referent al Parc de Mar de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 22/06/2018 a les 21:20 hores la Sra. I.R.M. passejava un gos de raça
potencialment perillósa, un “pit bull”, de nom “Zeus”, pel parc del Mar, deslligat i
sense morrió. Es complien les condicions següents:
1-Possei i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2-No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
3-Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
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SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a I.R.M., en
data 16 d’octubre de 2018, 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 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• I.R.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 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 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern 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 2.404,05 euros a I.R.M., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 150,25 euros a I.R.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
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definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a I.R.M., 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.
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 de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a I.R.M., 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 I.R.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.-Imposar una sanció de 600,00 euros a I.R.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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24 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.C.O. PER LA COMISSIÓ
D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 8500/2018, de 4 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.C.O., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C18/13177, aixecada en data 17 de maig de 2018 a les 07:40 hores
pels Agents de la Policia Local número XX i XX, referent al Parc de Rocafonda de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 17/05/2018 a les 07:40 hores la persona denunciada, que va ser identificada
com la Sra. A.C.O., passejava un gos de raça potencialment perillosa, un
“stafforshire” de nom “Odín”, en el parc de Rocafonda, deslligat i sense morrió.
1-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2-Posseir i/o portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a A.C.O., en
data 17 d’octubre de 2018, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- En data 09/11/2018 consta entrada en el registre municipal de
l’Ajuntament de Mataró, unes al·legacions presentades·per la Sra. A.C.O. en les
quals manifesta, que li siguin retirades les sancions, per desoneixement dels tràmits
en els quals es trobava la sol·licitud de llicència del gos. Que l’animal pertany al seu
fill, G.H.C. i aporta, junt amb les al·legacions, una sol·licitud al seu nom per la
llicència per a la tinença i conducció d’animals potencialment perillosos,
l’assegurança de responsabilitat civil de l’animal de nom “Odin” i raça pit bull terrier,
amb codi de microxip 941000022207641 i, la sol·licitud d’inscripció al cens de
G.H.C..
QUART:- El Servei de Salut ens informa en data 9 de novembre que el gos està
censat amb referència 7504, que el Sr. G.H.C. te llicència per la tinença i conducció
del gos de nom Odín, (decret 8122/2018 de 24 de setembre),de raça pit bull terrier.
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 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
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Administraciones Públicas, 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:
4. 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.
5. 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.C.O.
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 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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.
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L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern 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 2.404,05 euros a A.C.O., 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 600,00 euros a A.C.O., 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.
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 de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
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sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.C.O., 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 600,00 euros a A.C.O., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos
TERCER- Notificar la present resolució a les persones interessades”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

25 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.V.S. PER LA COMISSIÓ D’UNA
INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 8660/2018, de 9 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.V.S., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C18/16981, aixecada en data 20 de juny de 2018 a les 21:10 hores
pels Agents de la Policia Local número XX i XX, referent al Parc de Can Boada de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 20/06/18 a les 21:10h el Sr. J.V.S. passejava un gos de raça potencialment
perillosa, un Stafforshire, de nom Keyra, al parc de Can Boada, deslligat i sense
morrió Es complien les següents condicions:
1-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2-Posseir i/o portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
3-No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
4-Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.V.S., en
data 22 d’octubre de 2018, 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.
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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 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 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:
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
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• J.V.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
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 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern 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 2.404,05 euros a J.V.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 J.V.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 600,00 euros a J.V.S., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
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definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a J.V.S., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.V.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 J.V.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 600,00 euros a J.V.S., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,51 euros a J.V.S., 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”.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres menys cinc minuts de la tarda,
el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present
acta.
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