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ACTA NÚM. 3/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 12 DE FEBRER DE 2018.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el dotze de febrer de dos mil divuit, essent 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 Manuel vinzo Gil
Juan Carlos Jerez Antequera
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos

Alcalde
1ra. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5na. Tinent d’Alcalde

Assistits del Secretària accidental la senyora Flors Bastús Vila, que certifica.

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

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 29 de gener de 2018.

2

DESPATX OFICIAL

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

Donar-se per assabentada de la sentència de data 28 de març de 2017 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs
contenciós administratiu núm. 304/2016-M, interposat pel senyor X.C.S. contra una
liquidació de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
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4

Donar-se per assabentada de la sentència de data 15 de gener de 2018 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs
contenciós administratiu núm. 340/2016-F, interposat pel senyor J.S.M. contra una
liquidació de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana

5

Donar-se per assabentada de la sentència de data 2 de novembre de 2017 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs
contenciós administratiu núm. 468/2016-A, interposat pel senyor J.V.V. contra tres
liquidacions de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana.

6

Donar-se per assabentada de la sentència de data 13 de juliol de 2017 del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el recurs
contenciós administratiu núm. 120/2017-F, interposat per la senyora I.P.T. contra una
liquidació de l’ impost sobre l’ increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.

-Servei de Compres i Contractacions7

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada, del
servei de vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de les platges de Mataró.
Import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte: 164.712,69 €, IVA no
inclòs.

8

Adjudicació mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament de
dispensadors d’ aigua mineral , per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 33.686,20 euros, IVA no inclòs.

SECRETARIA GENERAL
9

Donar-se per assabentada de la sentència núm. 214/2017 d’11 de desembre, del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 16 de Barcelona, dictada en el procediment
abreujat núm. 567/2014 A1 interposat per J.G.G.

10

Donar-se per assabentada de la sentència núm. 10/2018 de 18 de gener, del Jutjat
Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat
núm. 338/2016 F, interposat per F.S.J.C.

11

Donar-se per assabentada de la sentència núm. 305/2017 de 27 de desembre, del
Jutjat Contenciós núm. 12 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm.
55/2017, interposat per J.G.R.C.

12

Donar compliment a la sentència núm. 13/2018 de 18 de gener, del Jutjat Contenciós
Administratiu 6 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat núm. 375/2016 F,
interposat per M.C.J.S.
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics13

Aprovació inicial del Projecte d’obra de les artèries principals del dipòsit d’aigua cota
70 fins a la plaça Granollers i del dipòsit cota 70 fins l’autopista C-31 D. Import
2.549.664,60 euros (21% IVA inclòs)

-Equipaments Municipals14

Aprovació inicial del Projecte bàsic i d’execució de la reforma de l’edifici del Cafè Nou.
Import: 1.999.948,66 euros (21% IVA inclòs).

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
Públic15

Aprovar la imposició de sancions a A.H. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.

16

Aprovar la imposició de sancions a J.J.S.A per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.

17

Aprovar la imposició de sancions a S.J.M. per la comissió d’una infracció molt greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.

18

Aprovar la imposició de sancions a E.V.G. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.

19

Aprovar la imposició de sancions a R.A.R. per la comissió d’una infracció molt greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans20

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent del
lloc de treball principal presentada per M.G.V.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 29 de gener de
2018

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

CIM ÀREA DE
ECONÒMICA

SERVEIS

CENTRALS,

OCUPACIÓ

I

PROMOCIÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3
DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 28 DE
MARÇ DE 2017 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE
BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 304/2016-M, INTERPOSAT PEL SENYOR X.C.S. CONTRA
UNA LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent
“En data 28 de març de 2017 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona
va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
304/2016-M, interposat pel senyor X.C.S. contra el decret número 4687 de data 16 de
juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, que resol desestimar el recurs de
reposició interposat en data 2 de juny de 2016 pel senyor X.C.S. contra la liquidació
número 4155122, de quota 11.401,34 euros, relativa a l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 27 de
novembre de 2015, de la finca ubicada al carrer de Sant Joan, XX.
La part actora defensava que esqueia aplicar la fórmula de càlcul establerta por una
sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Cuenca, i ratificada pel Tribunal
Superior de Justícia de Castilla-La Mancha, ja que entenia que dites sentències
consideren que existeix un error en la fórmula de càlcul i per aquesta raó apliquen
una altra diferent.

4

Data publicació: 14/03/2018

En contra, aquest Ajuntament va al·legar que la fórmula de càlcul només pot ser la
regulada per la llei.
La sentència és favorable als interessos municipals i declara que la liquidació
impugnada és ajustada a Dret. Dita resolució manifesta que la fórmula de càlcul ha
estat establerta pel Poder Legislatiu en una norma amb rang de llei i per tant té
caràcter obligatori per a l’Ajuntament. En conseqüència, el Jutjat confirma la liquidació
emesa per l’Ajuntament.
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 març de 2017 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el
recurs contenciós administratiu núm. 304/2016-M, interposat pel senyor X.C.S. contra el
decret número 4687 de data 16 de juny, del regidor delegat de Serveis Centrals, que
resol desestimar el recurs de reposició interposat en data 2 de juny de 2016 pel
senyor X.C.S. contra la liquidació número 4155122, de quota 11.401,34 euros,
relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU), per la transmissió de data 27 de novembre de 2015, de la finca ubicada al
carrer de Sant Joan, XX.
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”.
Es donen per assabentats

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 15
DE GENER DE 2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13
DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL RECURS
CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 340/2016-F, INTERPOSAT PEL
SENYOR J.S.M. CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST SOBRE L’
4

INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 15 de gener de 2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona
va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
340/2016-F, interposat pel senyor J.S.M. contra el decret número 5392/2016, de 12 de
juliol, del regidor delegat d’Administració i Atenció Ciutadana, que resol desestimar el
recurs de reposició interposat en data 10 de juny de 2016 contra la liquidació número
4155092, de quota 3.122,95 euros, relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 30 de setembre
de 2015, de la finca ubicada al carrer Esteve Albert, 41 ESC X XX XX.
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La part actora defensava que aquesta liquidació havia de ser declarada nul·la, perquè
no s’havia produït el fet imposable, és a dir, no hi havia hagut increment de valor entre la
data d’adquisició i la de transmissió de la finca. En aquest aspecte, a més a més dels
valors estipulats en les corresponents escriptures notarials d’adquisició i alienació, l’actor
també afegeix les despeses de l’impost sobre el valor afegit (IAE), actes jurídics
documentats i despeses registrals.
En contra, aquest Ajuntament va al·legar que sí havia existit un increment de valor.
La sentència és favorable als interessos municipals i declara que la liquidació
impugnada és ajustada a Dret. Dita resolució té present la sentència del Tribunal
Constitucional de data 11 de maig de 2017, que declara la nul·litat de diversos
preceptes del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, TRLRHL, però
únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència
d’increments de valor. Per tant manté la validesa de la regulació de la plusvàlua amb
caràcter general, llevat dels supòsits en què es gravin situacions en què no existeixi
increment. La nul·litat o no de tals preceptes dependrà de què l’actora acrediti que no
s’ha produït increment de valor.
En aquest cas, de les dades cadastrals i de les escriptures d’adquisició i transmissió,
resulta un increment de valor, tal com sosté l’Ajuntament. Les despeses que pretén
incloure el recurrent en el preu de compra (IVA, actes jurídics documentats, actes
jurídics documentats per subrogació d’hipoteca i despeses d’inscripció) no es
refereixen al valor del terreny, de manera que no poden ser tinguts en consideració a
aquests efectes.
En conclusió, el Jutjat desestima el recurs i confirma la liquidació.
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 de gener de 2018 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el
recurs contenciós administratiu núm. 340/2016-F, interposat pel senyor J.S.M. contra el
decret número 5392/2016, de 12 de juliol, del regidor delegat d’Administració i
Atenció Ciutadana, que resol desestimar el recurs de reposició interposat en data 10
de juny de 2016 contra la liquidació número 4155092, de quota 3.122,95 euros,
relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(IIVTNU), per la transmissió de data 30 de setembre de 2015, de la finca ubicada al
carrer Esteve Albert, 41 ESC X XX XX.
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”.
Es donen per assabentats
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5
DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 2 DE
NOVEMBRE DE 2017 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE
BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 468/2016-A, INTERPOSAT PEL SENYOR J.V.V. CONTRA
TRES LIQUIDACIONS DE L’ IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 2 de novembre de 2017 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona
va dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
468/2016-A, interposat pel senyor J.V.V. contra el decret número 7624 de data 21
d’octubre, del regidor delegat de Serveis Centrals, que resol desestimar el recurs de
reposició interposat en data 22 de setembre de 2016 contra les liquidacions de
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per
la transmissió de data 10 de desembre de 2015 d’aquestes tres finques:




La Riera, XX XX XX – liquidació núm. 4247710, de quota 3.970,73 euros.
La Riera, XX XX XX – liquidació núm. 4247711, de quota 3.094,87 euros.
La Riera, XX XX XX – liquidació núm. 4247713, de quota 2.434,67 euros.

La part actora defensava que aquestes liquidacions havien de ser declarades nul·les,
perquè no s’havia produït el fet imposable, és a dir, no hi havia hagut increment de valor
entre la data d’adquisició i la de transmissió de la finca.
En contra, aquest Ajuntament va al·legar que sí havia existit un increment de valor.
La sentència és favorable als interessos municipals i declara que les liquidacions
impugnades són ajustades a Dret. Dita resolució té present la sentència del Tribunal
Constitucional de data 11 de maig de 2017, que declara la nul·litat de diversos
preceptes del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, TRLRHL, però
únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència
d’increments de valor. Per tant manté la validesa de la regulació de la plusvàlua amb
caràcter general, llevat dels supòsits en què es gravin situacions en què no existeixi
increment. La nul·litat o no de tals preceptes dependrà de què l’actora acrediti que no
s’ha produït increment de valor.
En aquest cas, de les dades cadastrals i de les escriptures d’adquisició i transmissió,
resulta un increment de valor, tal com sosté l’Ajuntament. En conclusió, el Jutjat
desestima el recurs i confirma la liquidació.
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 2 de novembre de 2017 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el
7
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recurs contenciós administratiu núm. 468/2016-A, interposat pel senyor J.V.V. contra el
decret número 7624 de data 21 d’octubre, del regidor delegat de Serveis Centrals,
que resol desestimar el recurs de reposició interposat en data 22 de setembre de
2016 contra les liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de
naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 10 de desembre de 2015
d’aquestes tres finques:




La Riera, XX XX XX – liquidació núm. 4247710, de quota 3.970,73 euros.
La Riera, XX XX XX – liquidació núm. 4247711, de quota 3.094,87 euros.
La Riera, XX XX XX – liquidació núm. 4247713, de quota 2.434,67 euros.

Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”.

Es donen per assabentats

6
DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 13 DE
JULIOL DE 2017 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 13 DE
BARCELONA, EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU NÚM. 120/2017-F, INTERPOSAT PER LA SENYORA I.P.T.
CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE L’ IMPOST SOBRE L’ INCREMENT DEL VALOR
DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 13 de juliol de 2017 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona va
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm.
120/2017-F, interposat per la senyora I.P.T. contra el decret número 9241 de data 21
de desembre, del regidor delegat de Serveis Centrals, que resol desestimar el recurs
de reposició interposat contra la liquidació número 4271757, de quota 13.171,37
euros, relativa a l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 16 de març de 2016, de la finca ubicada
al carrer de Sant Josep, XX.
La part actora defensava que aquesta liquidació havia de ser declarada nul·la, perquè
no s’havia produït el fet imposable, és a dir, no hi havia hagut increment de valor entre la
data d’adquisició i la de transmissió de la finca.
En contra, aquest Ajuntament va al·legar que sí havia existit un increment de valor.
La sentència és favorable als interessos municipals i declara que la liquidació
impugnada és ajustada a Dret. Dita resolució té present la sentència del Tribunal
Constitucional de data 11 de maig de 2017, que declara la nul·litat de diversos
preceptes del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, TRLRHL, però
únicament en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència
8
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d’increments de valor. Per tant manté la validesa de la regulació de la plusvàlua amb
caràcter general, llevat dels supòsits en què es gravin situacions en què no existeixi
increment. Por tant, la nul·litat o no de tals preceptes dependrà de què l’actora
acrediti que no s’ha produït increment de valor.
En aquest cas, de les dades cadastrals i de les escriptures d’adquisició i transmissió,
resulta un increment de valor, tal com sosté l’Ajuntament. En conclusió, el Jutjat
desestima el recurs i confirma la liquidació.
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 13 de juliol de 2017 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el
recurs contenciós administratiu núm. 120/2017-F, interposat per la senyora I.P.T. contra
el decret núm. 9241 de data 21 de desembre, del regidor delegat de Serveis
Centrals, que resol desestimar el recurs de reposició interposat contra la liquidació
número 4271757, de quota 13.171,37 euros, relativa a l’impost sobre l’increment del
valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 16 de
març de 2016, de la finca ubicada al carrer de Sant Josep, XX.
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”.

Es donen per assabentats.

-Servei de Compres i Contractacions7
APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, DEL
SERVEI DE VIGILÀNCIA, SALVAMENT I SOCORRISME ALS USUARIS DE LES
PLATGES DE MATARÓ. IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE: 164.712,69 €, IVA NO INCLÒS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 17/01/2018, la cap del Servei de Protecció Civil, amb el
vistiplau del cap d’Àrea de Gestió de l’Espai Públic, sol·licita la tramitació del servei
de vigilància, salvament i socorrisme als usuaris de les platges de Mataró, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 164.712,69 €, IVA
no inclòs.
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A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 411.781,73 euros.
Consta a l’expedient:




Informe del secretari general de data 05/02/2018, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.
Informe de l’interventor de Fons de data 08/02/2018 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 720500/172410/22703 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat.

Atès el que disposen els arts. 10, 197, 150, 157 a 161 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret núm. 8832/2017, de 6 d’octubre, de
delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis Centrals,
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de vigilància, salvament i
socorrisme als usuaris de les platges de Mataró, per un import fixat com a màxim per
a l’adjudicació del contracte de fins a 164.712,69 €, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 1 any addicional i les possibles modificacions contemplades el plec
de clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 411.781,73 euros.
SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 164.712,69 euros, a càrrec de la partida
720500/172410/22703 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

8
ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL
SUBMINISTRAMENT DE DISPENSADORS D’ AIGUA MINERAL , PER UN IMPORT
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FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A
33.686,20 EUROS, IVA NO INCLÒS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 6/11/2017 es va iniciar l'expedient
de contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del subministrament de
dispensadors d’ aigua mineral , per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 33.686,20 euros, IVA no inclòs.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, es van presentar quatre empreses
licitadores:





Manantial de Salud, SLU
Aquadirect Blue Planet, SL
Viva Aqua Service Spain, SA
Eden Springs España, SAU

3. Les característiques de l’ aigua ofertada per Eden Springs España, SAU no s’
ajusten a les requerida en els plecs, ja que el PH és de 6,34, i en la clàusula
cinquena del plec de condicions tècniques s’ estableix que el PH sigui entre 7,7 i 8,2.
4. La Mesa de contractació va procedir a l’ obertura del sobre 2 amb el següent
resultat:
Preu/litre consum
garrafa
anual

Preu/litre
ampolla

consum
anual

total
oferta

TOTAL

81.500 13.292,65

0,1666

17.817

2.968,31

16.260,96

88,11

0,1395

81.500 11.369,25

0,166

17.817

2.957,62

14.326,87

100,00

0,165

81.500 13.447,50

0,169

17.817

3.011,07

16.458,57

87,05

OFERTA
Aquadirect Blue Planet
SL
Viva Aqua Service Spain
SA

0,1631

Manantial de Salud, SLU

total
oferta

valoracio
preu

5. L’ oferta presentada per Viva Aqua Service Spain SA incorre en baixa temerària
per la qual cosa se li va requerir que la justifiqués. S’ accepta la justificació
presentada.
6. Mitjançant informe de data 16/01/2017 el tècnic de Compres exposa que un cop
examinades les ofertes presentades, i sent l’ únic criteri de valoració el preu, es
proposa adjudicar el subministrament de dispensadors d’ aigua mineral a l’empresa
Viva Aqua Service Spain, SA.
7. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a la corresponent partida 310400/920610/22199 del pressupost
municipal aprovat per a la present anualitat 2018 i es preveu la seva existència en els
pressupostos que s’ aprovin pels exercicis 2019 i 2020.
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D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició
Addicional Trenta-quatrena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa
Viva Aqua Service Spain SA , el contracte de
subministrament de dispensadors d’ aigua natural, d’acord amb els preus unitaris que
es detallen a la seva oferta.
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 33.686,20 euros, IVA no inclòs.
TERCER. Condicionar l’ anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la
notificació del present acord :
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 1.684,31 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5%
de l’import de licitació.
b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els
estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social vigent,
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.
e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu.
f)

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

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’ estar inscrit, que acreditin un volum de negocis, que referit al volum de negoci
dels tres últims acabats, sigui almenys de 25.264 euros.
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h) Una relació dels principals subministraments realitzats durant els cinc últims anys
incloent import, data i destinatari, públic o privat.
i)

Un mínim de tres certificats de correcte execució de contractes anàlegs als que
són objecte del present contracte i import superior a 11.790 euros anuals. Aquests
certificats hauran d’ estar expedits per l’ òrgan públic o subjecte privat al qual s’ hagi
prestat el servei.

j)

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

Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
QUART. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
CINQUÈ. Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 80
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP
SISÈ. Disposar a favor de Viva Aqua Service Spain, SA l’import de 37.054,82 €,
document comptable AD núm. 6835 per import de 16.983,46 € i ADFUT núm. 6836
per import de 20.071,36 €.
SETÈ.- Aprovar els documents comptables inversos A/núm. 6830 per import de
16.983,46 € i AFUT/ núm.6829 per import de 20.071,36 €.
VUITÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

SECRETARIA GENERAL
9
DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 214/2017 D’11
DE DESEMBRE, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 16 DE
BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 567/2014 A1
INTERPOSAT PER J.G.G.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“En data 15 de desembre de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 16 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 214/2017 de 11 de desembre de 2017,
dictada en el Procediment abreujat núm. 567/2014 A1 en el recurs interposat pel
senyor J.G.G., contra la desestimació per silenci administratiu de la reclamació per
responsabilitat patrimonial prensentada el 6 de juny de 2012, per caiguda al Centre
d’Acollida Municipal de Mataró del C. Baixada de Sant Simó, 13.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 30.000 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda entre altres, amb el següent
argument, sense costes:
“Por otra parte, los hechos por los que se reclama la responsabilidad
patrimonial se remontan al año 2008, mientras que la reclamación por
responsabilidad patrimonial se presentó el 6 de junio de 2012, por
tanto, se había ganado la prescripción del derecho a reclamar por
transcurso de un año desde que se produjo el hecho que motivó la
solicitud de indemnización, de acuerdo con el artículo 142.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común”.
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 Sentencia número número 214/2017 d’ 11
de desembre de 2017, dictada en el Procediment abreujat núm. 567/2014 A1 en el
recurs interposat pel senyor J.G.G., contra la desestimació per silenci administratiu de
la reclamació per responsabilitat patrimonial prensentada el 6 de juny de 2012, per
caiguda al Centre d’Acollida Municipal de Mataró del C. Baixada de Sant Simó, 13.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 16
de Barcelona”.
Es donen per assabentats

10
DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 10/2018 DE 18
DE GENER, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 6 DE
BARCELONA, DICTADA EN EL ROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 338/2016 F,
INTERPOSAT PER F.S.J.C.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“En data 24 de gener de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 10/2018 de 18 de gener de 2018,
dictada en el Procediment abreujat núm. 338/16-F en el recurs interposat per la
senyora F.S.J.C., contra el decret núm. 4348/2016 de 7 de juny, del regidor delegat
de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial
per caiguda a la via pública en trepitjar la reixa d’un embornal del pas de vianants del
davant de l’hospital de Mataró.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 3.740,17 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda i condemna a la part actora, entre
altres, amb el següent argument, sense costes:
“…Així mateix, d’acord amb l’informe que consta a les actuacions (foli
13) resulta que la reixa forma part de les instal.lacions del recinte de
l’Hospital” per la qual l’administració demandada no en seria
responsable del seu manteniment.”
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 Sentencia número número 10/2018 de 18
de gener de 2018, dictada en el Procediment abreujat núm. 338/16-F en el recurs
interposat per la senyora F.S.J.C., contra el decret núm. 4348/2016 de 7 de juny, del
regidor delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública en trepitjar la reixa d’un
embornal del pas de vianants del davant de l’hospital de Mataró.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de
Barcelona”.

Es donen per assabentats

11
DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 305/2017 DE
27 DE DESEMBRE, DEL JUTJAT CONTENCIÓS NÚM. 12 DE BARCELONA,
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 55/2017, INTERPOSAT PER
J.G.R.C.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“En data 15 de gener de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 12 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 305/2017 de 27 de desembre de 2017,
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dictada en el Procediment abreujat núm. 55/2017 en el recurs interposat pel senyor
J.G.R.C., contra el decret núm. 8944/2016 de 12 de desembre, del regidor delegat de
Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per
caiguda a la via pública al C. Joan Salvat Papasseit, 44-48 pel mal estat del
paviment.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 4.310,21 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda, entre altres, amb el següent
argument, sense costes:
“En el presente caso se considera que la irregularidad del pavimento
con la que pudo tropezar el actor era fácilmente superable con un
nivel de atención medio. Es por ello que se considera que la caída es
únicamente imputable al recurrente, que no caminó con la debida
atención por la vía pública.”
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 Sentencia número número 305/2017 de 27
de desembre de 2017, dictada en el Procediment abreujat núm. 55/2017 en el recurs
interposat pel senyor J.G.R.C., contra el decret núm. 8944/2016 de 12 de desembre,
del regidor delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública al C. Joan Salvat Papasseit,
44-48 pel mal estat del paviment.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 12
de Barcelona”.

Es donen per assabentats

12.
DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚM. 13/2018 DE 18 DE GENER,
DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 6 DE BARCELONA, DICTADA EN
EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 375/2016 F, INTERPOSAT PER M.C.J.S.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent
“En data 24 de gener de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 13/2018 de 18 de gener, dictada en el
Procediment abreujat núm. 375/2016 F en el recurs interposat per la senyora
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M.C.J.S., contra el decret núm. 8144/2016 de 10 de novembre del regidor delegat de
serveis centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial
interposada per danys a la finca del c. Enric Prat de la Riba, 61 a causa de les arrels
d’un arbre de la via pública.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 13.332,46 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima parcialment la demanda i condemna a abonar
3.816,30 euros més els interessos legals des de la data de la reclamació, sense
costes, entre altres, amb el següent argument:
“...Per tant, cal admetre per una banda, que les arrels de l’arbre, per
les seves curvatures, han aixafat i trencat la canonada, i per l’altra,
que les arrel van trobar un focus d’humitat o d’aigua i per això van
créixer tant; és a dir, que la canonada tindria filtracions. Fet
versemblant si tenim en compte que la casa s’hauria construït els
1920-1930, era de fibrociment i no consta que al llarg d’aquest temps
s’hagués canviat mat, ni fet cap tasca de manteniment.
En definitiva, cal atribuir la responsabilitat per meitat a l’ajuntament
demandat i la titular de l’habitatge a raó del 50%.”..

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 compliment de la Sentencia número número 13/2018 de 18 de gener,
dictada en el Procediment abreujat núm. 375/2016 F en el recurs interposat per la
senyora M.C.J.S., contra el decret núm. 8144/2016 de 10 de novembre del regidor
delegat de Serveis Centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat
patrimonial interposada per danys a la finca del c. Enric Prat de la Riba, 61 a causa
de les arrels d’un arbre de la via pública.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 6 de
Barcelona.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics13 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRA DE LES ARTÈRIES
PRINCIPALS DEL DIPÒSIT D’AIGUA COTA 70 FINS A LA PLAÇA GRANOLLERS
I DEL DIPÒSIT COTA 70 FINS L’AUTOPISTA C-31 D. IMPORT 2.549.664,60
EUROS (21% IVA INCLÒS)
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“La societat privada municipal Aigües de Mataró, S.A. ha presentat a l’Ajuntament de
Mataró per a la seva aprovació el “Projecte d’obra de les artèries principals de FD de
diàmetre 400 mm del dipòsit cota 70 fins a la plaça Granollers i del dipòsit cota 70 fins
l’Autopista C-31 D”.
L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres a realitzar en la xarxa de
distribució contemplades en el Pla Director de l’Aigua de Mataró.
Aquest objectiu implica que l’àmbit de treball se situarà en dos trams de canonades
diferents.


Unió del futur dipòsit de cota 70 amb el conducte existent de 350 mm de diàmetre
en la plaça Granollers, amb una conducció de fosa dúctil de diàmetre 400 que
tindrà el seu traçat per la Ronda Bellavista i per l’avinguda Puig i Cadafalch.



Unió del futur dipòsit de cota 70 amb el conducte existent de diàmetre 350 en el
carrer Bobinadora en el costat sud de la connexió de la autopista C-31D, amb una
conducció de fosa dúctil de diàmetre 400 mm que tindrà el seu traçat per la
Ronda Bellavista, la Ronda Tarradellas, la Via Sèrgia i el carrer Josep Calvet.



Nous conductes de millora de la xarxa de distribució.

El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 2.549.664,60 €,
IVA inclòs.
El termini previst d’execució de les obres és de 9 mesos.
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 15 de gener de 2018, ha
informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial
d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar
les obres.
La documentació del projecte està complerta i s’ajusta a l’establert en l’article 24 i
següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut dels
projectes d’obres locals ordinàries.
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S'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels
projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis
tècnics municipals.
Aquest projecte també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de
la Llei d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es
refereixen a projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres
arquitectòniques.
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 la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.
L’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de
Mataró, S.A., assenyala com a objecte de la societat la competència per executar
obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.
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’obra de les artèries principals de FD de
diàmetre 400 mm del dipòsit cota 70 fins a la plaça Granollers i del dipòsit cota 70 fins
l’Autopista C-31 D”, que té per objecte del projecte definir i valorar el conjunt d’obres a
realitzar en la xarxa de distribució contemplades en el Pla Director de l’Aigua de
Mataró. Aquest projecte té un pressupost d’execució per contracte de 2.549.664,60 €,
IVA inclòs.
Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació
pública pel termini de 30 dies, segons s’especifica 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 l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar
les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat
definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l’esmentat
termini.
Tercer. En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat
privada municipal Aigües de Mataró, S.A., autoritzar l’execució de les obres a Aigües
de Mataró, S.A., sota les condicions fixades per l’enginyer municipal en el seu informe
de data 15 de gener de 2018
Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal
Aigües de Mataró, S.A. i als serveis municipals de Mobilitat i Gestió Econòmica als
efectes oportuns”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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-Equipaments Municipals14 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ DE LA
REFORMA DE L’EDIFICI DEL CAFÈ NOU. IMPORT: 1.999.948,66 EUROS (21%
IVA INCLÒS).
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:

Públics,

“Els serveis tècnics del Servei d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Mataró
han redactat el Projecte de reforma del l’edifici del Cafè Nou, amb un pressupost de
1.652.850,13 EUR, sense IVA (1.999.948,66 EUR IVA inclòs).
El present Projecte té per objecte definir i valorar les obres de reforma de l’edifici del
Cafè Nou. La reforma és necessària per adequar l’edifici a un nou ús i a la normativa
vigent per donar compliment als requisits de funcionalitat, seguretat i habitabilitat.
L’ús principal característic de l’equipament és cultural. L’equipament ha d’esdevenir
un espai cultural punt de trobada, nucli de promoció de la música i les arts
escèniques, obert als col·lectius, artistes i entitats local sense afany de lucre.
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 de reforma del l’edifici del Cafè Nou, per un
pressupost d’execució per contracte de 1.999.948,66 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 Gestió Econòmica i a la Direcció de
Cultura”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
Públic15
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.H. 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 9735/2017, de 6 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.H., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C17/19528, aixecada en data 7 de juliol de 2017 a les 20:30 hores per
l’Agent de la Policia Local número 2778 i 3498 i l’acta número C17/25847, aixecada
en data 7 de juliol de 2017 a les 20:30 hores per l’Agent de la Policia Local número
3598 i 3688, referents a l’Avinguda del Perú, 5 de 08304 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 07/07/2017 a les 20:30 hores, la persona denunciada portava tres gossos de
raça considerada potencialment perillosa a la via pública a la vorera de l’avda. Perú,
5, sense lligar, concretament de raça Pit Bull. Al veure l’unitat policial marxava del lloc
corrent i sense mostrar cap tipus de documentació.
La persona denunciada manifesta a l’agent denunciant que: “Es posible que me
hayáis metido multas, no me acuerdo, ni me importa, voy a seguir haciéndolo”.
El dia 05/09/2017 a les 20:15 hores el denunciat portava un gos de raça considerada
potencialment perillosa en un parc infantil on es trobaven diversos menors jugant.
Concretament un gos de raça American Staffordshire, de nom “Thaila”.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2016, i per decret
3288/2016 de data 29 d’abril es va sancionar a la persona denunciada per les
mateixes infraccions, que figuren a l’acta número C17/25847 de 5 de setembre, i
C17/19528 de 7 de juliol (expedient 123/16 gp).
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SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a A.H., en data
25 de novembre de 2017, 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:
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.H.
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
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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:
El perjudici causat als interessos generals, la reincidència prevista a l’article 29.3 d)
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i la reiteració
prevista a l’article 11.2.c) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol. son els criteris que s’han
tingut en compte per graduar la sanció.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 450,51 euros a A.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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 450,51 euros a A.H., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

16 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.M.S.A. 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:
“PRIMER.- Per Decret número 9733/2017, de 6 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.M.S.A., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/16872, aixecada en data 15 de juny de 2017 a les 20:30 hores
per la Policia Local número 3508 i 3778, referent al Parc de La Pollancreda de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
deslligat en un parc, sense ser una zona infantil específica, concretament un gos de
raça American Staffordshire de nom “Roky”.
La persona denunciada manifesta a l’agent denunciant que: “Ha sido un momentito
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para tirarle unas piedras y que corra”.
Per acord de la Junta de Govern Local de data 17/07/2017 i per decret 6956/2017, de
21 de juliol, es va sancionar a la persona denunciada per portar el gos deslligat,
infracció que també figura a l’acta número C17/16872 de 15 de juny, (expedient
288/17 gp).
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.M.S.A., en
data 29 de novembre de 2017, 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:
Portar un gos deslligat potencialment perillós a la via pública, 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.M.S.A.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 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
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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 reincidència prevista a l´article 29.3 d) de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de règim
jurídic del sector, són els criteris que s´han tingut en compte per graduar la sanció.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a J.M.S.A., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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 300,51 euros a J.M.S.A., 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).

17
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.J.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 9097/2017, de 17 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a S.J.M., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número 408867/2017, aixecada en data 18 de maig de 2017 a les 12:35 hores
per l’Agent del cos de Mossos d’Esquadra adscrit a la unitat de Seguretat Ciutadana
de l’ABP de Mataró número 6551 i 11042, referent a la Plaça de Vicenç Font Sastre
de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
en una plaça pública, davant un centre d’atenció primària, concretament un gos de
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raça Pit bull.
La persona denunciada manifesta a l’agent denunciant que té els papers del gos a
casa i que aquest no mossega a ningú.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a S.J.M., en
data 14 de novembre de 2017, 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.
28

Data publicació: 14/03/2018

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:
• S.J.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
estatlerts 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 S.J.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 400,00 euros a S.J.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
29
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7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a S.J.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, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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 S.J.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 400,00 euros a S.J.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a S.J.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
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perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

18
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A E.V.G. 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 9085/2017, de 17 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a E.V.G., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/05091, aixecada en data 21 de febrer de 2017 a les 17:30
hores per la Policia Local número 3568, 3928 i 3388, referent al Carrer de Vitòria, 4
de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Que a les 16:00 hores del dia 21 de febrer de 2017, els agents denunciants van estar
comissionats al carrer Victòria, 4 per una baralla entre dos cans, un dels quals ha
resultat mort pels danys ocasionats.
Que a l´arribada al lloc dels fets, els agents es van entrevistar amb un jove, el qual va
manifestar que havia vist com un gos, dels anomenats potencialment perillosos,
havia sortit corrents del carrer Nàpols fins al carrer Victòria, on s´havia llençat cap un
altre gos, de raça Pincher, que portava una dona, correctament lligat.
Que el jove va manifestar que el gos catalogat com de raça perillosa, ha mossegat a
l´altre gos, arrossegant-lo fins al punt que li ha ocasionat la mort i que seguidament
s´ha presentat al lloc dels fets el seu propietari, que agafant-lo com si res, l´ha portat
fins al local ubicat al carrer Nàpols, 10.
Que el jove va manifestar als agents, que el gos continuava a l´interior del local i, que
el propietari havia marxat carrer Nàpols direcció muntanya.
Consta a l´acta que els agents denunciants van localitzar al propietari de l´animal i el
van identificar, segons G18, essent el senyor E.V.G.
Que el senyor E.V.G. va manifestar, que el gos ressenyat es trobava en el seu poder
de forma temporal, ja que li havia cedit la protectora d´animals “MODEPRAN
PATERNA”, amb NIF G98265705, fins que l´animal pogués ser adoptat, resultant
doncs inicialment el reconeixement de la possessió de l´animal per part de la persona
denunciada. No obstant, respecte d´aquest aspecte procedeix assenyalar que
Adopciones Modepran va identificar al senyor E.V.G. com la persona que havia
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adoptat el gos, resultant ser el seu propietari.
Que degut a que la persona denunciada no ha presentat tota la documentació
acreditativa per a la tinença de gossos potencialment perillosos i, havent
protagonitzat un episodi violent a un altre gos amb un resultat lesiu de mort, es va
activar a la protectora d´animals SPAM, del municipi de Mataró, per comís del gos
com a mesura preventiva.
Que aquest gos és un creuat de raça American amb Pit Bull.
Que els agents van informar al senyor E.V.G. la manera de procedir i, de
l´obligatorietat de presentar la documentació que li mancava, concretament:
-La llicència per la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
-L´assegurança de responsabilitat civil.
-El certificat de capacitat física i psicològica per posseir els animals catalogats com
potencialment perillosos.
Segons es desprèn del Full d´dentificació de persona G18 obrant a l´expedient,
resulta que el senyor E.V.G. resideix al municipi de Breda pel que la documentació
que li manca haurà de tramitar-la davant l’esmentat municipi. Així mateix, es va
trametre ofici a l´Ajuntament de Breda en relació als fets denunciats als efectes que
estimin oportuns obrant resposta del referit Ajuntament a l´expedient a la que la
Secretària accidental comunica que ja no viu a Breda. En tot cas, serà objecte del
present expedient administratiu sancionador la presumpta infracció denunciada que
comporta portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
Per Decret 1833/2017 d´1 de març, es va resoldre incoar expedient administratiu
sancionador núm. 2017/12-GP, al presumpte responsable, senyor E.V.G., per la
comissió de presumpta infracció en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos i confirmar el comís del seu gos com a mesura provisional a la protectora
d´animals SPAM, del municipi de Mataró amb caràcter preventiu, fins a la resolució
de l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas havia de determinar la
destinació final que s’havia de donar a l´animal comissat i sens perjudici que la
mesura pogués ser alçada o modificada durant la tramitació del procediment, d´ofici o
a instància de part, en base a circumstàncies sobrevingudes o que no varen poder
ser tingudes en compte en el moment de la seva adopció.
Per Decret 3318/2017 d´11 d´abril, es va aixecar la referida mesura provisional
consistent en el comís del gos i pels motius que obren degudament acreditats a
l´expedient, es va continuar amb el procediment administratiu sancionador incoat per
presumpta infracció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Per Decret 8138/2017, de 15 de setembre s´ha declarat d´ofici la caducitat del
procediment. Tanmateix, en tractar-se d´una infracció de caràcter greu, de
conformitat amb allò previst per l´art. 8 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos és possible tornar a incoar
l´expedient en tant que la prescripció no es produeix fins als dos anys de la comissió
de la infracció.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
E.V.G., en data 26 d’octubre de 2017. 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 edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 21 de novembre de 2017), segons el que disposa l’article 44
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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:
Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, fet que implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2.a) 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:
• E.V.G.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 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.
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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 naturalesa dels perjudicis causats és el criteri que s’ha tingut en compte a l’hora
de graduar la sanció, atès que va provocar la mort a un altre gos.
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 E.V.G., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.a) en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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
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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 E.V.G., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.a) en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

19
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A R.A.R. 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 9095/2017, de 17 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a R.A.R., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número 15434/17, aixecada en data 3 de juny de 2017 a les 00:10 hores per
la Policia Local número 3838, 3668 i 3508, referent al Parc Central de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
a la zona ajardinada del parc Central, completament deslligat i corrent, concretament
un gos de raça Stafforshire que respon al nom de “CAPO”.
La persona denunciada manifesta a l’agent denunciant que: “Es un perro muy bueno
y no muerde a nadie, no me denunciéis por esta chorrada”.
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
R.A.R., en data 2 de novembre de 2017. 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 edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 27 de novembre de 2017), 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:
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.
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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:
• R.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.
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 R.A.R., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
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definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,00 euros a R.A.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a R.A.R., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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 R.A.R., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a R.A.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a R.A.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
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perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

20
RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA
AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL
PRESENTADA PER M.G.V.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:

“Supòsit de fet
1. La senyora M.G.V., funcionària de carrera de l’Ajuntament de Mataró, amb la
plaça de Tècnica Mitjana i ocupant el lloc de treball de Cap de Secció
d’administració de personal ha presentat, en data 1 de febrer de 2018,
sol·licitud de declaració de compatibilitat de segona activitat en què demana
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una
activitat pública puntual secundària com a formadora en un curs sobre
organització dels processos de nòmina i seguretat social i entrenament dels
empleats públics del departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de
Sabadell.
2. La formació, segons ofici de l’Ajuntament de Sabadell, té una durada màxima
de 30 hores i es duria a terme fora de la jornada habitual de treball de
l'activitat principal que desenvolupa a l'Ajuntament de Mataró. La retribució
està fixada en la quantitat de 50€ l’hora.

Fonaments de dret
1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; a la
Llei 21/1987, de 26 de novembre de la Generalitat de Catalunya, i al Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals.
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L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo,
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia.”.
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa
jurídica de la relació de treball.
L’article 1.2. de la mateixa llei determina que aquesta s’aplica a les activitats del
personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els organismes i les
empreses que en depenen.
Els articles 16 i 17 de la Llei 21/1987, i l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals,
disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada
requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.
La mateixa normativa que venim referint igualment determina que els
reconeixements de compatibilitat resten sense efecte en cas de canvi de lloc de
treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.
L’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, i en idèntic sentit, l’article 322
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que no es consideren subjectes
al règim d’incompatibilitats, entre d’altres: “b) La participació en seminaris, cursos
o conferències que es desenvolupin en centres oficials destinats a la formació de
funcionaris, si no tenen un caràcter permanent o habitual i no superen les 75
hores anuals”.
D’altra banda, l’article 4 de la indicada Llei 21/1987, determina que el personal
comprès en el seu àmbit d’aplicació solament pot tenir un segon lloc de treball o
una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei
públic. L’apartat 6è d’aquest mateix article recull que:
“6. En general, es considera que aquest interès públic es dóna si es tracta d’un
segon lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents que són
objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l’interès públic si la
funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la
funció o l’activitat que es considera principal”.
Conseqüència de l’anterior, l’article 4.9 del mateix cos legal ordena que en el
supòsit anterior correspon (a l’òrgan competent en el cas de l’administració local)
determinar l’existència d’interès públic, com a condició necessària per a
l’atorgament de l’autorització de compatibilitat.

7

L’article 7 de la Llei estatal d’Incompatibilitats determina com a requisit necessari
per autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total
percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els
Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la
corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària,
incrementada en un 35 per 100, pels funcionaris del grup B o personal de nivell
equivalent (actual grup A2, que és al qual pertany l’interessada).
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De l’anàlisi de la documentació obrant a l’expedient, cal advertir a la interessada
que per tal que concorri interès públic, la funció docent objecte de la segona
activitat haurà d’estar directament relacionada amb la funció o l’activitat que es
considera principal, i la remuneració global no podrà superar els límits establerts
a l’article 7 de la Llei estatal.
9 L'art. 343 del Decret 214/1990 manifesta que el reconeixement de compatibilitat
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat.
10 Cal que l’ interessada, com a treballadora pública, tingui present igualment el
contingut de l’article 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. En aquest s’estableix, entre d’altres principis rectors del codi
de conducta dels treballadors públics, que aquests s’abstindran en aquells
assumptes en els què tinguin un interès personal, així com de tota activitat
privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos
amb el seu lloc públic.
11 L’incompliment d’allò disposat a la normativa serà sancionat conforme al règim
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en
que s’hagi incorregut.
En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària
de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.
12 L'art. 333. a) i l'art. 344 del mateix Decret 214/1990, estableixen que correspon al
Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions de
compatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7
d’abril de 2016, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència sobre
declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del
personal de la Corporació.
8

Vist l’informe jurídic corresponent.
Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern
PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.-

Autoritzar, per raó d’interès públic, la compatibilitat entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament la senyora M.G.V.,
funcionària d’aquesta Corporació i adscrita al lloc de treball de Cap de
Secció d’administració de personal, amb una segona activitat pública
puntual consistent en una activitat formadora en un curs sobre
organització dels processos de nòmina i seguretat social i entrenament
dels empleats públics del departament de Recursos Humans de
l’Ajuntament de Sabadell, en els termes referits en la part expositiva de
la present resolució.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:
-

L’autorització de compatibilitat del present acord quedarà
automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació
de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la
segona activitat, que l’interessada haurà de comunicar a
l’Ajuntament de Mataró.
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-

TERCER.-

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

Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda, el senyor
President aixecà la sessió, de la qual com a secretària accidental estenc la present
acta.
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