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ACTA NÚM. 21/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 12 DE NOVEMBRE DE  2018. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el dotze de novembre de dos mil divuit, a  dos quarts de tres 

de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de 

celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del 

senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Núria Moreno Romero   1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  2n.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   3r.    Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    5è.    Tinent d’Alcalde 
 
  
 
Assistits del Secretari General  senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica. 

 

Excusen la seva assistència  

 

M. Luisa Merchán Cienfuegos  4rt.   Tinent d’Alcalde 
 

 

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 
d’octubre de 2018. 

 
 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 

CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
 -Servei de Gestió Econòmica- 
 
3 Adquisició immoble per destinar a habitatge social. 
 
4 Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 
 corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2018. 
 
 -Servei d’ingressos- 
 
5 Donar-se per assabentada de la sentència de data 14 de juny de 2018 del Jutjat 

Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu núm. 62/2018-A, interposat per J.R.P. contra una 
liquidació de l’impost  sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa 
urbana, per la transmissió de la finca ubicada a XXXX, de Mataró. 

 
     
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del 
servei  d’ assegurança de responsabilitat civil derivada de l’ús i circulació de 
vehicles a motor de l’Ajuntament  i  de les empreses municipals Aigües de 
Mataró SA i  PUMSA, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 60.839,80 euros, IVA exempt. 

 
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres 
del projecte de renovació de l’enllumenat públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, 
CL i HE a diferents carrers de la ciutat de Mataró, per un import fixat com a 
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 247.933,88 euros, IVA no 
inclòs. 

 
8 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, de les obres 
del projecte executiu de millora de la urbanització de la Ronda Miguel de 
Cervantes, al tram comprès entre el carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral, 
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
227.272,73 euros, IVA no inclòs. 

 
9 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, dels treballs 
de millora de l’accessibilitat i viabilitat dels polígons d’activitat econòmica de 
ponent del terme municipal de Mataró, per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 955.261,98 euros, IVA no inclòs. 
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10 Adjudicar la contractació del servei de conservació i manteniment  de zones 
verdes del municipi de Mataró, a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, per 
un import de 1.099.499,56 € IVA no inclòs, 
 

SECRETARIA GENERAL 
 
11 Donar-se per assabentada de la sentència núm. 195/2018 de 16 de juliol, del 

Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, dictada en el procediment 
abreujat núm. 343//2017-B, interposat contra la desestimació de la reclamació 
de responsabilitat patrimonial presentada per J.G.C. 

 
12 Donar compliment de la Sentència núm. 151/2018, de 4 de juliol, del Jutjat 

Contenciós Administratiu 3 de Barcelona, dictada en el procediment abreujat 
núm. 39/2018-A, interposat contra la desestimació de la reclamació de 
responsabilitat patrimonial presentada per ME.I.H. 

 
 
  

CIM  DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  
 -Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 
 
13 Donar per assabentat de la sentència d’apel·lació del TSJC de sol·licitud 

d’entrada a domicili de l’Escola Rural, en recurs 426/2017. 
 
14  Resolució recurs de reposició contra acord de la JGL d’imposició de sanció en 

 procediment de protecció  de la legalitat urbanística a finca de veïnat de  Mata 
 (Escolarural). 

 
15 Donar per assabentat de la sentència d’apel·lació del TSJC en la peça 

separada de mesures cautelars que va denega la suspensió cautelar de 
l’executivitat de la resolució administrativa impugnada, en recurs 465/2017, 
provinent del recurs 231/2017 del JCA 8 Barcelona 

 
16  Donar per assabentat de la sentència d’apel·lació del TSJC contra 

interlocutòria de 28.02.2017   declarant executada la sentència en recurs 
274/2017, provinent del recurs 612/2010 JCA 14 Barcelona. 

 
 
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
17 Aprovació inicial  del Pla especial Càmping Barcelona. 
 
18 Aprovació inicial  del Projecte de reparcel·lació del PMU-11 Iveco–Renfe–

Farinera 
 
19 Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, núm. 195 

de 17.10.2018, que estima en part el recurs interposat contra el Projecte de  
reparcel·lació de la UA-98d Ernest Lluch/Valldeix. 

 



 

 
Data de publicació: 28/01/2019 

 4 

 CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

 -Servei d’Equipaments Municipals 
 
20  Aprovació inicial del Projecte executiu de renovació del paviment de la pista 

 de l’Estadi Municipal d’Atletisme, per un import de 601.393,10 euros IVA 
 inclòs. 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran 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 Públic 

 
21 Aprovar la imposició de sancions a S.T.V. per la comissió d’una infracció greu 

en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
22 Aprovar la imposició de sancions a P.A.B. per la comissió d’una infracció greu 

en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.  
 

 

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

del Dia. 

 

 

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  29 d’octubre de 

2018. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
 

  DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 

-Servei de Gestió Econòmica- 
 
3 ADQUISICIÓ IMMOBLE PER DESTINAR A HABITATGE SOCIAL. 
 

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

“El Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la 
mobilització dels habitatges provinents de processos d‘execució hipotecària estableix 
la subjecció als drets d’adquisició preferent de tanteig i retracte a favor de la 
Generalitat de Catalunya de qualsevol transmissió d’habitatges ubicats en municipis 
de demanda forta i acreditada (com és el cas de Mataró) que hagin estat adquirits 
pels seus actuals propietaris en procediments d’execució hipotecària o mitjanant 
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària.  
 
Aquesta norma preveu la possibilitat que l’exercici d’aquest dret de tanteig es pugui 
exercir en benefici del municipi on es troba situat l’habitatge. En aquest sentit, els 
tècnics municipals, en ús dels mitjans telemàtics que l’Agència Catalana de 
l’Habitatge posa a disposició dels ens locals, han tingut accés a diferents habitatges 
objecte de potencial transmissió.    
 
L’Ajuntament de Mataró ha adoptat polítiques encaminades a donar solució a les 
demandes de famílies que han perdut l’habitatge a conseqüència de la crisi. I davant 
de la insuficiència d’habitatge públic, una de les línies d’actuació a seguir és 
precisament la d’adquirir nous habitatges per incorporar-los al parc d’habitatges propi 
amb destí a pal·liar aquesta problemàtica. Amb aquesta finalitat s’ha dotat al 
pressupost municipal d’una partida específica.   
 
Així doncs, l’instrument jurídic del dret de tanteig sobre aquesta tipologia d’habitatges, 
que ha nascut amb l’aprovació del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d‘execució hipotecària, facilitarà la consecució d’aquestes polítiques municipals.  
Un cop visitat i valorades les intervencions a realitzar, juntament amb el preu de 
transmissió acordat, s’ha estimat que l’habitatge que es descriu a continuació és 
especialment idoni per la satisfacció dels interessos municipals . 
Es tracta de l’habitatge que respon a les següents dades: 
 
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró finca 
núm. 9365,  inscrita al volum 3163 llibre 142 de Mataró, foli 141, inscripció 5a. 
 
Referència cadastral: 4398503DF5949N0009WX  
 
Consten incorporats a l’expedient els corresponents informe tècnic sobre les 
característiques de l’habitatge, informe de valoració del preu de l’immoble (que es 
situa per sota del mercat de mercat), informe jurídic i dades registrals i cadastrals 
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identificatives de l’immoble.  
 
Resulten d’aplicació els articles 206.1 i 3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; 
articles 2 i concordants del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures 
extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d‘execució hipotecària; article 65.2 i concordants de la Llei 18/2007, de 28 de 
desembre del dret a l’habitatge; articles 568-13 i següents de la Llei 5/2006, de 10 de 
maig, del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya,  relatiu als drets reals; la disposició 
addicional 2a del Real decret Legislatiu3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei de contractes del Sector Públic.  
 
Per tot això, en virtut de les competències delegades per decret d’alcaldia 8832/2017, 
de 6 d’octubre  proposo a la junta de govern local, l’adopció, si s’escau, dels següents  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar expressament, en qualitat de beneficiari, l’exercici del dret de 
tanteig i retracte efectuat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya mitjançant 
resolució de 18/09/2018, de l’habitatge situat a Mataró, que respon a les dades 
consignades al punt segon.  
 
SEGON.- Adquirir de forma directa i a títol onerós, lliure de càrregues i gravàmens, 
arrendataris i ocupants, per un import de TRENTA-VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA 
EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (38.530,47 €), l’habitatge situat a Mataró, 
titularitat de l’entitat HIPOCAT 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, amb NIF 
V 63275259, que respon a les següents dades registrals i cadastrals: 
 
Dades registrals: Finca inscrita al Registre de la Propietat núm. 4 de Mataró finca 
núm. 9365,  inscrita al volum 3163 llibre 142 de Mataró, foli 141, inscripció 5a. 
 
Referència cadastral: 4398503DF5949N0009WX 
 
TERCER.- Aprovar l’autorització i disposició de crèdit i amb el document AD núm. 
12018000110113 per un import de 38.530,47 euros, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 820001/15222D/68200 amb la denominació “Adquisició i reforma 
d’edificis i construccions de caràcter patrimonial” del projecte 1522216001 (Pla 
d’habitatge) del pressupost municipal, per l’adquisició d’aquest immoble.   
 
QUART.- De conformitat amb el què disposa l’article 127 del Decreto de 2 de juny de 
1944, sol·licitar l’atorgament de torn notarial per a la designa del Notari que hagi de 
formalitzar l’escriptura pública d’adquisició.  
 
CINQUÈ.- Sol·licitar al sr. Registrador de la Propietat la inscripció del domini de la 
finca a favor de l’Ajuntament de Mataró. 
 
SISÈ.- Incloure a l’Inventari Municipal de Béns els moviments patrimonials que es 
derivin de l’adopció dels presents acords.  
 
SETÈ,. Facultar indistintament al regidor delegat de Serveis Centrals i a l’Il·lm. Sr. 
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Alcalde de Mataró per a què, qualsevol, d’ells a títol individual, formalitzi els 
documents públic i/o privats que signin necessaris per la perfeccionament d’aquests 
acords.  
 
VUITÈ.- Notificar aquests acords a HIPOCAT 6, FONDO DE TITULIZACIÓN DE 
ACTIVOS, a la l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i a la Secció d’Habitatge”.  
 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 
4 DONAR COMPTE A LA JUNTA DE GOVERN DE L’INFORME D’EXECUCIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA  CORRESPONENT AL TERCER TRIMESTRE DE L’EXERCICI 

2018. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“Relació de fets 
 
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2018 estableixen en l’article 55 que 
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà 
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació 
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà 
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Ocupació i Promoció Econòmica. 
 
És per això que  proposo: 
 
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària 
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2018. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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-Servei d’ingressos- 

 
5 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DE DATA 14 DE JUNY 

DE 2018 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 15 DE BARCELONA, 

EN VIRTUT DE LA QUAL DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 

NÚM. 62/2018-A, INTERPOSAT PER J.R.P. CONTRA UNA LIQUIDACIÓ DE 

L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 

NATURALESA URBANA, PER LA TRANSMISSIÓ DE LA FINCA UBICADA A 

XXXX, DE MATARÓ. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“En data 14 de juny de 2018 el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona va 
dictar sentència en virtut de la qual desestima el recurs contenciós administratiu núm. 
62/2018-A, interposat per la senyora J.R.P. contra el decret  número 10648 de data 4 
de desembre de 2017, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern, que resol declarar inadmissible a tràmit el recurs de reposició interposat 
contra la liquidació número  4075346, de l’impost sobre l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió de data 13 de juliol de 
2015, de la finca ubicada a la xxxx de Mataró. 
 
La sentència és favorable als interessos municipals i declara el decret impugnat ajustat 
a dret. 
 
En virtut de l’article 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de 
Govern Local per 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 14 de juny de 2018 del 
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, en virtut de la qual desestima el 
recurs contenciós administratiu núm. 62/2018-A, interposat per la senyora  J.R.P. contra 
el decret  número 10648 de data 4 de desembre de 2017, del regidor delegat de 
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, que resol declarar inadmissible a tràmit el 
recurs de reposició interposat contra la liquidació número  4075346, de l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), per la transmissió 
de data 13 de juliol de 2015, de la finca ubicada a xxxx, de Mataró. 
 
Segon.- Comunicar la present resolució al Jutjat”. 
 
 
Es donen per assabentats 
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
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6 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI  D’ 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DE L’ÚS I 

CIRCULACIÓ DE VEHICLES A MOTOR DE L’AJUNTAMENT  I  DE LES 

EMPRESES MUNICIPALS AIGÜES DE MATARÓ SA I  PUMSA, PER UN IMPORT 

FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 

60.839,80 EUROS, IVA EXEMPT. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“Per acord  de la Junta de Govern de data 1 d’ octubre de 2018 es va iniciar l’ 
expedient de contractació del servei d’ assegurança de responsabilitat civil derivada 
de l’ ús i circulació de vehicles a motor que componen la flota municipal de 
l’Ajuntament de Mataró i de les empreses municipals Aigües de Mataró, SA i PUMSA, 
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a  60.839,80 
euros, exempts d’IVA, pels dos anys de durada inicial del contracte. 
 
Finalitzat el termini de presentació d’ ofertes no es va presentar cap oferta a través de 
la plataforma electrònica de contractació. L’ empresa Seguros Catalana de Occidente 
SA. va presentar oferta per correu electrònic. 
 
La clàusula catorzena del plec de clàusules administratives estableix que no s’ 
acceptarà cap proposició que no es tramiti a través de la plataforma electrònica de 
contractació,  no podent-se  per tant acceptar l’ oferta presentada per l’ esmentada 
empresa. 
 
Consta a l’expedient: 
 

 Informes del secretari general i de l’ interventor de fons,  de data 29/10/2018, 
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 del  cap de la  unitat administrativa del Servei de Compres i 
Contractacions  de data 29/10/2018  sobre la legalitat de procedir a la contractació 
mitjançant procediment negociat sense publicitat. 

 
De conformitat amb el que disposa l’article  168.a).1 de la Llei 9/2017, de Contractes 
del Sector Públic,  els òrgans de contractació podran adjudicar contractes utilitzant el 
procediment negociat sense publicitat,    en els supòsits que no s’ hagi presentat cap 
oferta; cap oferta adequada; cap sol·licitud de participació; o cap sol·licitud de 
participació adequada en resposta a un procediment obert o a un restringit, sempre 
que les condicions inicials del contracte no es modifiquin substancialment, sense que 
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en cap cas  es pugui incrementar el pressupost base de licitació ni modificar el 
sistema de retribució.   
 
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, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents acords: 
 

PRIMER: Declarar desert el procediment de licitació del  servei d’ assegurança de 
responsabilitat civil derivada de l’ ús i circulació de vehicles a motor que componen la 
flota municipal de l’Ajuntament de Mataró i de les empreses municipals Aigües de 
Mataró, SA i PUMSA, en no haver-se presentat  cap proposició a través de la 
plataforma electrònica de contractació. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació expressada en el punt anterior, mitjançant tramitació ordinària i 
procediment negociat sense publicitat. 
 
TERCER. Sol·licitar un mínim de tres ofertes a empreses capacitades per l’ execució 
del contracte” 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

7 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE DE 

RENOVACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DELS QUADRES BN, BO, CJ, CK, CL I 

HE A DIFERENTS CARRERS DE LA CIUTAT DE MATARÓ, PER UN IMPORT 

FIXAT COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 

247.933,88 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 informe de data 11/10/2018, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la 
tramitació de la contractació de les obres del projecte de renovació de l’enllumenat 
públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE a diferents carrers de la ciutat de  
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
247.933,88 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor 
estimat del contracte és de 297.520,65 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 29/10/2018, 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 29/10/2018 respecte de l’existència de 
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710103/16512E/61300 del pressupost municipal aprovat 
per a l’exercici 2018. 

 
3. Atès el que disposen els arts. 13, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 

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

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte de renovació de 
l’enllumenat públic dels quadres BN, BO, CJ, CK, CL i HE a diferents carrers de la 
ciutat de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de 
fins a 247.933,88 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor 
estimat del contracte és de 297.520,65 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert simplificat. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 300.000,00€, a càrrec de la partida 
710103/16512E/61300  del pressupost municipal aprovat per aquesta anualitat 
(document comptable A núm. 108841). 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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8 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DE LES OBRES DEL PROJECTE 

EXECUTIU DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ DE LA RONDA MIGUEL DE 

CERVANTES, AL TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER DE FRANCISCO 

HERRERA I EL CAMÍ RAL, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A 

L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 227.272,73 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 informe de data 15/10/2018, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la 
tramitació de la contractació de les obres del projecte executiu de millora de la 
urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, al tram comprès entre el carrer de 
Francisco Herrera i el Camí Ral, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació 
del contracte de fins a 227.272,73 euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor 
estimat del contracte és de 272.727,28 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 31/10/2018, 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 31/10/2018 respecte de l’existència de 
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710100/15301C/60900 del pressupost municipal aprovat 
per a la present anualitat 2018, i la previsió de la seva existència per a l’exercici 
2019. 

 
3. Atès el que disposen els arts. 13, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 

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, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 
dels següents ACORDS: 
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PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació de les obres del projecte executiu de 
millora de la urbanització de la Ronda Miguel de Cervantes, al tram comprès entre el 
carrer de Francisco Herrera i el Camí Ral, per un import fixat com a màxim per a 
l’adjudicació del contracte de fins a 227.272,73 euros, IVA no inclòs, per la durada del 
contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor 
estimat del contracte és de 272.727,28 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert simplificat. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 275.000,00€, a càrrec de la partida 
710100/15301C/60900 del pressupost municipal (document comptable A núm. 
111324)”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

9 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DELS TREBALLS DE MILLORA DE 

L’ACCESSIBILITAT I VIABILITAT DELS POLÍGONS D’ACTIVITAT ECONÒMICA 

DE PONENT DEL TERME MUNICIPAL DE MATARÓ, PER UN IMPORT FIXAT 

COM A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 955.261,98 

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 informe de data 15/10/2018, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la 
tramitació de la contractació dels treballs de millora de l’accessibilitat i viabilitat dels 
polígons d’activitat econòmica de ponent del terme municipal de Mataró, per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 955.261,98 euros, 
IVA no inclòs, per la durada del contracte. 
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A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor 
estimat del contracte és de 1.146.314,38 euros. 
 
2. Consta a l’expedient: 
 

 Informe del secretari general de data 30/10/2018, 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 30/10/2018 respecte a la previsió 
d’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de 
la present contractació a la partida 710100/43371E/60900 del pressupost 
municipal que s’aprovi per a l’exercici 2019. 

 
3. Atès el que disposen els arts. 13, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 
 

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

PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació dels treballs de millora de l’accessibilitat i 
viabilitat dels polígons d’activitat econòmica de ponent del terme municipal de Mataró, 
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 955.261,98 
euros, IVA no inclòs, per la durada del contracte. 
 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la no 
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec, el valor 
estimat del contracte és de 1.146.314,38 euros. 
 
SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que 
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació 
ordinària i procediment obert simplificat. 
 
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència 
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 20 dies naturals, comptats a partir 
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el perfil del contractant, per a la 
presentació de proposicions. 
 
QUART. Autoritzar la despesa de fins a 1.155,867,00€, a càrrec de la partida 
710100/43371E/60900 del pressupost municipal (document comptable A_FUT núm. 
109114)”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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10 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERVACIÓ I 

MANTENIMENT DE ZONES VERDES DEL MUNICIPI DE MATARÓ, A L’EMPRESA 

FCC MEDIO AMBIENTE SA, PER UN IMPORT DE 1.099.499,56 € IVA NO INCLÒS, 

 

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

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 26 de febrer de 2018, es va iniciar 
l’expedient de contractació del servei de conservació i manteniment  de zones verdes 
del municipi de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 1.157.681,04 €, IVA no inclòs, pels quatre anys de durada del 
contracte. 
 
Van presentar oferta les següents empreses: 
 

 FCC MEDIO AMBIENTE SA 

 AMBITEC SERVICIOS AMBIENTALES, SA 
 
Mitjançant informe de data 23/07/2018 la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei 
d’Espais Públics va valorar els criteris subjectes a un judici de valor, i per informe de 
data 24/09/2018 el cap de la Secció de Jardineria amb el vistiplau del cap del Servei 
d’Espais Públics han valorat els criteris avaluables de forma automàtica, i exposen i 
justifiquen que la proposta econòmica presentada per AMBITEC no valora tot el 
personal que ofereix per la qual cosa no pot ser tinguda en consideració. L’oferta 
presentada per FCC MEDIO AMBIENTE SA, s’ajusta al contingut del plec de 
clàusules administratives i tècniques que regeixen la contractació. 
  
 S’adjunta còpia d’ambdós informes. 
 
En data 29 d’octubre de 2018 la Mesa de Contractació ha aprovat proposar 
l’adjudicació a favor de FCC MEDIO AMBIENTE SA. 
 
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partida 710102/171130/21000 del pressupost municipal aprovat per 
a la present anualitat i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin 
per als exercicis 2019 a 2022. 
 
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2018, de 9 de 
novembre, 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. Declarar exclosa de la licitació l’empresa AMBITEC SERVICIOS 
AMBIENTALES, SA, atès que la proposta econòmica que presenta no valora tot el 
personal que ofereix, en els termes que s’exposen en l’informe del Servei d’Espais 
Públics de data 24/09/2018, que s’adjunta. 
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SEGON. Adjudicar la contractació del servei de conservació i manteniment  de zones 
verdes del municipi de Mataró, a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SA, per un 
import de 1.099.499,56 € IVA no inclòs, pels quatre anys de durada del contracte, i 
amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposta. 

 
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el 
termini màxim de deu dies  hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de 
l’adjudicació, aporti: 
 

a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 54.974,98 euros, 
corresponent al 5% del pressupost base de licitació. 

 
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 

degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre Mercantil, 
i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant. 

 
c) 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. 
 
d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre 
de contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar 
amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària 
pendents de pagament en període executiu. 

 
e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 

volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims 
acabats, ha de ser almenys de 450.000 €. 

 
g) Un mínim de tres certificats que acreditin haver executat correctament en els 

últims cinc anys un mínim de 3 contractes d’objecte i import anàlegs, amb un 
import anual de com a mínim 250.000 euros. Aquests certificats hauran d’estar 
expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat el servei.  

 
h) 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, si els és exigible pel nombre de personal. En 
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa. 

 
i) Documentació relativa a la imputació del cost del personal que realitzarà el 

manteniment en els costos directes i indirectes del pressupost ofertat, d’acord 
amb l’estructura del pressupost de licitació del Plec de Condicions Tècniques. 
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Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 
seva oferta. 
 
QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització 
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació expressada en l’apartat anterior. Una vegada transcorregut aquest 
termini, l’adjudicatari s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals 
a comptar de l’endemà de la recepció del requeriment. 
 
CINQUÈ. Disposar a favor de FCC MEDIO AMBIENTE SA, l’import de 1.099.499,56 
€, més 230.894,92 € en concepte d’IVA, en total 1.330.394,48 €, a càrrec de la 
partida 710102/171130/21000, aprovant a l’efecte els següents documents 
comptables: 
 
Exercici 2018 
Doc. A/ núm. 102296 per import de 175.099,26 €. 
Doc. AD núm. 102298 per import de 55.433,10 €. 
 
Exercicis 2019 a 2022 
Doc. A_FUT/ núm. 102297 per import de 1.225.694,79 €. 
Doc. AD_FUT núm. 102299 per import de 1.274.961,38 €. 
 
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

SECRETARIA GENERAL 
 
11 DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 195/2018 DE 

16 DE JULIOL, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA, 

DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 343//2017-B, INTERPOSAT 

CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL PRESENTADA PER J.G.C. 

 

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

“En data 19 de juliol de  2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de 
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 195/2018, de 16 de juliol, dictada en el 
Procediment abreujat núm. 343/2017-B interposat pel Sr. J.G.C., contra el Decret 
núm. 7670/2017 de data d’1 de setembre del regidor delegat de Serveis Centrals, que 
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desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per 
caiguda a la via pública quan circulava amb el ciclomotor matricula 5931 GSJ per la 
Ronda Països Catalans a causa d’una taca d’oli a la calçada. 
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per import de 3.860,50 euros, interessos i amb imposició 
expressa de costes. La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la 
demanda imposada declarant aquesta resolució ajustada a dret, sense condemna de 
costes, amb el següent argument: 
 

“---Por todo ello, y entendiendo que la Administración demandada, a 
través de la empresa concesionaria FCC, aquí codemandada, había 
procedido de forma periódica a la limpieza de la vía en los términos 
que constan en los Autos, puesto que ninguna prueba se ha 
desplegado en contra, llevando a cabo las actuaciones que le eran 
exigibles para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía y que 
solo la intervención sorpresiva de un tercero generó una situación de 
riesgo para aquéllos que era imprevisible, ninguna imputación de 
responsabilidad puede ser realizada a la Administración demandada  
(considerando que fue la conducta de un tercero desconocido la que 
motivó que se produjera el siniestro), con lo que la reclamación sin 
más deberá ser desestimada, con todos los pronunciamientos a ello 
inherentes .” 

 
La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 
 
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017 de 6 
d’octubre, de delegació de competències,  qui subscriu, regidor delegat de Serveis 
Centrals, Seguretat i Bon Govern, previ Dictamen de la Comissió Informativa 
Municipal ,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents  ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 195/2018, de 16 de 
juliol, dictada en el Procediment abreujat núm. 343/2017-B interposat pel Sr. J.G.C, 
contra el Decret núm. 7670/2017 de data d’1 de setembre del regidor delegat de 
Serveis Centrals, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial pels 
danys ocasionats per caiguda a la via pública quan circulava amb el ciclomotor 
matricula 5931 GSJ per la Ronda Països Catalans a causa d’una taca d’oli a la 
calçada. 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 8 de 
Barcelona”. 
 

Es donen per assabentats 

 

12 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 151/2018, DE 4 DE 

JULIOL, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE BARCELONA, 

DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 39/2018-A, INTERPOSAT 
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CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT 

PATRIMONIAL PRESENTADA PER ME.I.H. 

 

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

En data 9 de juliol de 2018, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, 
ha notificat la Sentencia número 151/2018, de 4 de juliol, dictada en el Procediment 
abreujat núm. 39/2018-AE interposat per la senyora ME.I.H., contra el Decret núm. 
10490/2017 de 28 de novembre, del regidor delegat de Serveis Centrals que resol 
desestimar el recurs de reposició contra el Decret núm. 9003/2017, de 16 d’octubre 
que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys 
ocasionats per caiguda a la via pública a l’ensopegar amb unes cadenes que unien 
diferents pilones de la Plaça de la Peixateria. 
 
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una 
indemnització per danys per un import de 13.051,92 euros, amb els interessos legals 
corresponents i amb les costes del procediment. La sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu estima en part la demanda imposada i condemna al AJUNTAMENT DE 
MATARÓ a abonar la quantitat del 50% de l’import reclamat (6.525,96 euros), més 
els interessos legals moratoris, interessos executoris del procediment,  sense costes, 
amb els següents arguments: 
 

“---La señora ME.I.H. debía haber prestado mayor atención, pues de 
la fotografías que constan en las actuaciones las cadenas las tenia al 
lado de donde estaba tomando un café y que según la misma expresa 
i a abrir su establecimiento porque su transportista le llevaba material 
poco antes de las cinco de la tarde por lo que el cómo tropezó puede 
considerarse fruto de una actuación repentina no calculada que 
determino la caída que si bien, en principio las consecuencia 
derivadas de la misma fue el cadenado de las pilonas se debe 
considerar, por una parte, imputable a la Administración demandada, 
pero dicha responsabilidad municipal debe ser compartida con el 
demandante, que su rapidez le impidió pensar que podía saltar la 
cadena sin perjuicio alguno es decir que no caminaba con la suficiente 
atención dadas las circunstancias antes mencionadas. Todo lo cual 
lleva a la aplicabilidad de la doctrina jurisprudencial de la concurrencia 
de culpas” 

 
La sentència no és susceptible de recurs ordinari. La companya asseguradora 
municipal ha consignat l’import de la indemnització de la condemna.  
 
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: 
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Primer.- Donar compliment de la Sentència número 151/2018, de 4 de juliol, dictada 
en el Procediment abreujat núm. 39/2018-AE interposat per la senyora ME.I.H., que 
estima parcialment el recurs interposat contra el Decret núm. 9003/2017 de 16 
d’octubre, del regidor delegat de Serveis Centrals que va resoldre desestimar la 
reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys ocasionats per caiguda a la via 
pública a l’ensopegar amb unes cadenes que unien diferents pilones de la Plaça de la 
Peixateria. La Sentència reconeix a la part actora el 50% de la indemnització 
demanada (6.525,96 euros). 
 
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de 
Barcelona. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

CIM  DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
  

-Llicècies, Disciplina d’Obres i d’Activitats- 
 

 
13 DONAR PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA D’APEL·LACIÓ DEL 

TSJC DE SOL·LICITUD D’ENTRADA A DOMICILI DE L’ESCOLA RURAL, EN 

RECURS 426/2017. 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 

“Per interlocutòria del Jutjat contenciós administratiu 17 de Barcelona,  de data 11 de 
juliol de 2017, el Jutjat contenciós administratiu ha decidit denegar la sol·licitud 
d’entrada a domicili presentada per l’Ajuntament de Mataró.. 
 
El 22 de febrer de 2017, la regidora delegada d’Urbanisme, Medi Ambient, 
Sostenibilitat i Habitatge va dictar el decret 1542/2017, que va resoldre, en essència, 
la incoació d’expedient de protecció de la legalitat urbanística per realitzar actes d’ús 
del sòl d’activitat de centre educatiu infantil i primària i segon habitatge en caseta de 
fusta, i haver executat obres i instal·lacions a la parcel·la situada a veïnat de Mata 
XXX. 
 
En la tramitació de l’expedient de protecció de la legalitat urbanística, va ser 
formulada per part de l’Ajuntament de Mataró sol·licitud d’entrada a domicili, i el Jutjat 
contenciós administratiu 17 de Barcelona va denegar la petició. El motiu de la 
denegació va ser considerar que la resolució administrativa no era ferma i estava 
pendent de recurs contenciós administratiu. 
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L’Ajuntament de Mataró va presentar apel·lació contra la interlocutòria de 11 de juliol 
de 2017, i el TSJC ha fallat en sentència de 4 de juny de 2018: “Estima el recurs 
d’apel·lació interposat...que es revoca i es deixa sense efecte i en el seu lloc s’acorda 
la procedència de l’autorització d’entrada i respecte a l’actuació que es pretengui per 
l’administració municipal i en els termes que fixarà el Jutjat a quo respectant el 
principi de proporcionalitat i a la major brevetat i celeritat possible.” 
 
D’acord amb el decret del TSJC de 4 d’octubre de  2018 es declara ferma la 
sentència dictada. 
 
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 , proposo els següents  
 
ACORDS:  
 
Primer.-  DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia  de 4 de juny de 2018 (recurs 426/2017 , que estima el recurs d’apel·lació 
contra la interlocutòria del Jutjat contenciós administratiu 17 de Barcelona,  de data 
11 de juliol de 2017, que denegar la sol·licitud d’entrada a domicili presentada per 
l’Ajuntament de Mataró, que la revoca i es deixa sense efecte i acorda la procedència 
de l’autorització d’entrada a domicili. 
 
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució al TSJC.” 
 

 

Es donen per assabentats 

 

 

14 RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA ACORD DE LA JGL 

D’IMPOSICIÓ DE SANCIÓ EN PROCEDIMENT DE PROTECCIÓ DE LA 

LEGALITAT URBANÍSTICA A FINCA DE VEÏNAT DE MATA (ESCOLA RURAL). 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 

Antecedents. 
 
1. Per decret 308/2018, de 16 de gener la regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura s’incoa expedient de protecció de la legalitat 
urbanística sancionador per la comissió d’unes infraccions molt greus per a realitzar 
actes d’obres i ús del sòl a la finca situada al veïnat de Mata núm. XXX de Mataró. 
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2. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 2 de juliol de 2018, es resol 
ratificar la proposta de resolució amb la modificació que s’indica, que suposava una 
sanció de 92.696,50€, com a resultat de la suma de les sancions de diferents 
infraccions urbanístiques. 
 
3. En data 10 de juliol de 2018, es notifica l’acord de la Junta de Govern Local, i en 
data 13 de juliol de 2018, la Sra. B. presenta escrit manifestant que ha procedit a 
desmuntar unes actuacions, adjuntant fotografies, i que la resta d’actuacions es 
troben en tràmits d’obtenció dels pressupostos i encàrrecs de treballs de 
desmuntatge, retirada i/o enderroc.  
 
4. En data 8 d’agost de 2018, la Sra. B. presenta recurs de reposició contra l’acord 
de 2 de juliol , i manifesta, en síntesi: 
 

a) Que procedeix suspendre el procediment sancionador, per motiu de la 
suspensió judicial de l’execució del procediment de protecció de la legalitat 
urbanística 

b) Absència formal de notificació del plec de càrrecs, la qual cosa ha donat lloc 
a indefensió i a la nul·litat del procediment sancionador. 

c) Absència de l’informe de valoració 
d) Subsidiàriament es manifesta l’execució voluntària de les tasques de 

desmuntatge, retirada i/o enderroc, per la qual cosa correspon aplicar les 
reduccions corresponents 

e) Improcedència de sancionar actuacions autoritzades/autoritzables, per la 
qual cosa s’hauria de resoldre el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient 

f) Finalment, es manifesta errors i excessos en la quantificació de la sanció 
 
5. En data 17 de setembre de 2018, el tècnic de disciplina emet informe de la 
inspecció realitzada a la finca. 
 
Fonaments de dret. 
 
Passant a contestar el recurs de reposició, cal assenyalar: 
 
PRIMER.- Pel que fa a la consideració que procedeix suspendre el 
procediment sancionador, per motiu de la suspensió judicial de l’execució del 
procediment de protecció de la legalitat urbanística, cal tenir en compte que es 
tracta d’una qüestió de caràcter procedimental i reiteren la improcedència de la 
incoació del procediment sancionador per motiu de suspensió judicial de l’execució 
del procediment de protecció de legalitat urbanística del que duu causa, en concret 
en els recursos contenciosos administratius 230/2017 i 368/2017. 
 
En concret, es diu que s’ha sol·licitat la suspensió del sancionador en l’esmentat 
recurs contenciós, i que per raons de confiança legítima i seguretat jurídica 
procedeix suspendre el procediment sancionador. 
 
En contesta a aquesta primera al·legació cal insistir que de conformitat amb l’article 
104.1 del RPLU corresponen a l’administració municipal l’exercici de la potestat de 
protecció de la legalitat urbanística vulnerada per restaurar la realitat física alterada i 
l’ordre jurídic vulnerat, sancionar les infraccions urbanístiques i determinar els danys 



 

 
Data de publicació: 28/01/2019 

 23 

i perjudicis causats. Els tres procediments són independents i el procediment 
contenciós administratiu respecte a la restauració de la realitat física alterada i 
l’ordre jurídic vulnerat no suspèn ni impedeix tramitar un procediment sancionador. 
 
I, d’acord amb l’article 148.3 del RPLU, la suspensió del procediment sancionador 
no comporta la suspensió del procediment de protecció de la legalitat urbanística 
vulnerada respecte de les mesures de restauració de la realitat física alterada i 
l’ordre judici vulnerat que calgui adoptar en relació amb els mateixos fets, no afecta 
les mesures provisionals que s’hi puguin haver adoptat, ni impedeix adoptar-ne 
motivadament de noves. És a dir, els procediments són independents, i la suspensió 
judicial dels actes administratius que formen part del procediment de protecció de la 
legalitat urbanística alterada no suposen suspensió automàticament del 
procediment sancionador. 
 
Pels mateixos motius no és aplicable en seu de procediment sancionador els 
articles al·legats de la LJCA, referents a la suspensió acordada de l’acte impugnat, 
donat que la resolució d’inici d’un procediment  sancionador no suposa un 
incompliment de la resolució judicial, altra cosa és que l’interessat traslladi el decret 
d’inici en seu judicial. 
 
A més cal manifestar que en la proposta de resolució s’indica que “altra cosa és que 
l’interessat traslladi el decret d’inici en seu judicial….”, no significa la conformitat de 
l’Administració actuant de suspendre el procediment sancionador. Aquesta 
conclusió seria contradictori amb la desestimació de l’al·legació de la suspensió que 
s’ha emès en la proposta de resolució. 
 
Per aute de data 29 de juny de 2018 el Jutjat del contenciós administratiu núm. 17 
de Barcelona va inadmetre la mesura cautelar sol·licitada per la Sra. B. i el Sr. G. on 
es demanava la suspensió del Decret 308/18 d’incoació del procediment 
sancionador per ser un acte de tràmit que no són susceptibles de recurs en via 
administrativa segons l’article 25 LRJCA. A més el jutjat manifesta que 
“l’administració pot, per descomptat, incoar si ho estima oportú un expedient 
sancionador pels fets que es troben sub iudice davant aquest Jutjat i la suspensió 
que es va acordar en el procediment principal no impedeix a l’Ajuntament iniciar 
l’expedient”. Per tant, aquest Ajuntament està facultat per tramitar aquest expedient 
sancionador en curs i per això es desestima aquesta primer al·legació. 
 
SEGON.- Pel que fa a la consideració que l’absència formal de notificació del 
plec de càrrecs, dóna lloc a indefensió i a la nul·litat del procediment 
sancionador, cal manifestar que tal com es diu en la proposta de resolució el 
procediment sancionador s’ha ajustat al previst en l’article 144 i ss del RPLU, que 
diu en l’apartat 1r, que: “Són aplicables als procediments de protecció de la legalitat 
urbanística vulnerada relatius a la sanció d’infraccions urbanístiques les 
disposicions sobre la potestat sancionadora de la legislació sobre procediment 
administratiu comú….”. Per tant, en primer lloc hem d’estar al procediment 
administratiu comú, que atenent el moment d’incoació del decret sancionador, és la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre. Aquesta normativa regula en l’article 64 el contingut de 
l’acord d’inici, que ha de contenir com a mínim, la identificació de les persones 
presumptament responsables, els fets que constitueixen la infracció urbanística, la 
sanció aplicable, la identificació de l’instructor i en tot cas el secretari, i l’òrgan 
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competent per la seva resolució. Aquest contingut mínim ha estat recollit en el 
decret d’inici sancionador, per la qual cosa no s’ha causat indefensió als interessats. 
A més en les al·legacions presentades no es concreta quina indefensió s’ha causat, 
donat que l’expedient conté tots els elements que formen part d’un plec de càrrecs, i 
no s’ha impedit que els interessats hagin presentat les al·legacions que han 
considerat oportunes. 
 
TERCER.- Pel que fa a l’absència de l’informe de valoració s’indica que en el 
decret d’inici no es va notificar l’informe de valoració, al·legant la vulneració de 
l’article 35 i 40 de la Llei 39/2015, i consideren que en la proposta de resolució s’ha 
fet transcripció literal de l’informe de valoració per subsanar a posterori el defecte 
procedimental. 
 
Aquest motiu tampoc pot prosperar, donat que l’informe de valoració està a 
disposició de l’interessat, en l’expedient administratiu. Altrament la transcripció literal 
de l’informe tècnic en la proposta de resolució no pretén subsanar cap defecte 
procedimental, perquè no s’ha incorregut en cap defecte. De fet en les al·legacions 
de l’interessada no s’indica cap vulneració en aquest aspecte, sols es manifesta que 
hi ha una indefensió, però no es concreta quina. 
 
QUART.- Subsidiàriament manifesta l’execució voluntària de les tasques de 
desmuntatge, retirada i/o enderroc, i consideren que els hi correspon la reducció 
de la multa perquè han dut a terme una restauració voluntària. 
 
En aquest sentit l’informe del tècnic de disciplina de l’Ajuntament emès en data 
17.09.2018, manifesta que: 
 
“… 
Volums que no s’han desmuntat: 

 Transformació dipòsit en aula; porxo semitancat; caseta destinada a 
biblioteca, i transformació de magatzem 

 Volums que s’han retirat parcialment: 

 Porxo tancat (s’ha retirat el tancament perimetral de vidre), construcció 
destinat a cuina semitancat (s’ha retirat la coberta i la paret davantera), i 
caseta d’obra amb aigüeres (s’ha enderrocat el cobert i s’ha deixat les 
piques i la encimera) 

Volums que s’han retirat totalment: 

 Caseta de fusta destinat a habitatge; caseta mòbil, caseta fusta al fons de la 
parcel·la, i instal·lació piscina prefabricada 

Superficies que s’han reparat: 

 Esplanació terres per aparcament” 
Tanmateix cal tenir en compte, que els interessats no han presentat un 
programa de restauració de conformitat amb l’article 142 del RPLU, que diu:  
 

“142.1 En qualsevol moment anterior a l’execució forçosa de la multa corresponent, 
les persones que assumeixin l’obligació de restaurar la realitat física alterada i 
l’ordre jurídic vulnerat i d’indemnitzar els danys i perjudicis causats per la comissió 
de la infracció corresponent, tenen dret a la reducció de la multa que els pertocaria 
d’acord amb els articles precedents en les condicions següents: 
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a) Del 80%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 
corresponents abans que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa. 
 

b) Del 60%, si porten a terme voluntàriament l’execució i la indemnització 
corresponents després que la resolució sancionadora sigui ferma en via 
administrativa i abans que l’òrgan competent ordeni l’execució forçosa de la 
sanció. 

 
142.2 En el cas que la restauració i la indemnització voluntàries siguin només 
parcials, la reducció de la multa a què fa referència l’apartat 1 és proporcional al 
grau de restauració i indemnització assolit. 
 
142.3 Les persones interessades a acollir-se als beneficis d’aquest article han 
de presentar la sol·licitud corresponent i el programa de restauració 
voluntària, per a la seva aprovació en els termes regulats a l’article 123, davant 
l’òrgan competent per executar forçosament les mesures de restauració de què es 
tracti. Això no obstant, tot i que les persones interessades no hagin sol·licitat 
expressament els beneficis esmentats, aquest òrgan pot aplicar-los d’ofici quan 
constati que, voluntàriament, han executat les mesures de restauració i han 
indemnitzat els danys i perjudicis causats” 

 
En el cas concret, els interessats no han presentat un programa de restauració 
voluntària, per la qual cosa no ha estat possible la seva aprovació, i tampoc 
han presentat cap sol·licitud de llicència d’obres d’enderroc o de restitució.  
 
Tot i i així, per no causa indefensió a l’interessat es té en compte la restitució 
voluntària, total i/o parcial que han portat a terme. S’aplica el 80% de reducció pel 
que fa als volums retirats totalment, i s’aplica una reducció del 60% pel que fa als 
volums retirats parcialment, i no s’aplica cap tipus de reducció els volums que no 
s’han desmuntat. 
 
Per tant, la sanció, amb les reduccions corresponents quedarien com segueix: 
 
TRANSFORMACIÓ DE MAGATZEM 
 
No restitució. Es manté la sanció prevista de 22.136,00 € 
 
PORXO TANCAT 
 
Restitució parcial (s’ha retirat el tancament perimetral de vidre). S’aplica la 
reducció del 60 % de l’import de la sanció prevista de 7875,00 € = 3.150 € 
 
CONSTRUCCIÓ DESTINAT A CUINA SEMITANCAT 
  
Restitució parcial (s’ha retirat la coberta i la paret davantera). S’aplica la reducció 
del 60 % de l’import de la sanció prevista de 2.898,00€ = 1.159€ 
 
CASETA FUSTA DESTINAT A HABITATGE 
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Restitució total. S’aplica la reducció del 80 % de l’import de la sanció de 8.437,50 € 
= 1.687,50 € 
 
CASETA MÓVIL 
 
Restitució total. S’aplica la reducció del 80 % de l’import de la sanció de 7.875€ = 
1.575 € 
 
CASETA FUSTA AL FONS DE LA PARCEL·LA 
 
Restitució total. S’aplica la reducció del 80 % de l’import de la sanció de 5.625€ = 
1.125 € 
 
TRANSFORMACIÓ DIPOSIT EN AULA 
 
No restitució. Es manté la sanció prevista del 18.000€ 
 
PORXO SEMITANCAT 
 
No restitució. Es manté la sanció prevista del 3.300€ 
 
INSTAL·LACIÓ PISCINA PREFABRICADA 
 
Restitució total. S’aplica la reducció del 80 % de l’import de la sanció de 2.695€ = 
539 € 
 
CASETA DESTINADA A BIBLIOTECA 
 
No restitució. Es manté la sanció de 1.380€ 
 
CASETA D’OBRA AMB AIGÜERES 
 
Restitució parcial  (s’ha enderrocat el cobert i s’ha deixat les piques i l’encimera). 
S’aplica la reducció del 60 % de l’import de la sanció prevista de 675€  = 270 € 
 
EXPLANACIO TERRES PER APARCAMENT 
 
Restitució total. S’aplica la reducció del 80 % de l’import de la sanció prevista de 
11.180€ = 2.236 € 
 
TOTAL DE TOTS ELS IMPORTS: 56.557,5 EUROS 
 
Per tant, s’estima en part aquesta al·legació en el sentit de reconèixer una reducció 
del 80% pel que fa als volums retirats totalment, una reducció del 60% pel que fa als 
volums retirats parcialment, i no s’aplica cap tipus de reducció els volums que no 
s’han desmuntat, suposant una sanció de multa que es veu reduïda a 56.557,5 
euros. 
 
CINQUÈ.- Manifesten la improcedència de sancionar actuacions 
autoritzades/autoritzables, per la qual cosa s’hauria de resoldre el 
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sobreseïment i l’arxiu de l’expedient, la qual cosa no té cap fonament en base a 
la normativa urbanística. 
 
Al respecte assenyalar que la tramitació d’un procediment sancionador s’efectua per 
la realització d’unes obres en sòl no urbanitzable de protecció especial sense 
autorització. Es pot tramitar un procediment sancionador encara que fossin les 
obres legalitzables donat que es sanciona les obres pel fet d’haver estar executades 
sense llicència o autorització. 
 
Es diu que hi ha actuacions, que formen part del sancionador que no formen part de 
cap expedient de protecció de la legalitat urbanística tramitat, el que afirma que és 
un excés invalidant del procediment. 
 
Aquesta al·legació s’ha de desestimar donat que per tramitar un procediment 
sancionador no és requisit necessari la tramitació prèvia d’un procediment de 
restauració de la legalitat. 
 
Els interessats fonamenten la petició de sobreseïment i d’arxiu en base a l’article 
146.2 del RPLU. Aquest precepte diu: 
 
“146.2 Quan els fets investigats en la tramitació del procediment no siguin 
constitutius d’una infracció urbanística, hagi prescrit la infracció urbanística que es 
pugui haver comès, no es puguin determinar les persones que en siguin 
responsables o s’hagi extingit la seva responsabilitat, la persona instructora ha de 
proposar a l’òrgan competent per resoldre el procediment el seu sobreseïment i 
l’arxivament de les actuacions practicades” 
 
En el cas concret, no es pot proposar el sobreseïment i l’arxiu donat que les obres 
executades i el seu ús es van efectuar sense autorització i no ha prescrit les 
infraccions urbanístiques. Per tant, es desestima aquesta al·legació. 
 
SISÈ.- Pel que fa a la consideració que existeixen errors i excessos en la 
quantificació de la sanció, cal dir que aquesta al·legació no és certa, donat que 
s’ha aplicat el mòdul regulador de volum s’ha computat el 50% del volum edificat 
semitancat exteriorment (com en el cas de la construcció destinada a cuina 
semitancada)  i el 25% del volum edificat sense paret de tancament exterior (com el 
porxo semitancat). 
 
I, respecte al mòdul regulador, s’ha aplicat el 75% quan les obres són 
desmuntables, com la caseta de fusta al fons de la parcel·la, el porxo semitancat, la 
caseta destinada a biblioteca, la caseta d’obres amb aigüeres. I, s’ha aplicat el 
mòdul reductor de 10, en cas de tractar-se de superfície ocupada i no volum, com 
en el cas de l’aparcament. 
 
Concretament manifesten que aplicar el factor de gravetat de sanció (G), de 4 és 
indiscriminada, donat que es considera que les actuacions d’una activitat educativa 
són admeses. De conformitat amb l’article 140 del Decret 64/2014, que concreta 
què s’entén per gravetat de sanció, “correspon al factor G igual a 1 a les infraccions 
lleus, factor G igual a 2 a les infraccions greus, i factor G igual a 4 a les infraccions 
molt greus”. Per tant, la numeració del factor de gravetat està en relació amb la 
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tipificació de la infracció. No hi ha relació amb la numeració del factor de gravetat en 
la circumstància de considerar-la excessiva i desproporcionada. Per això, es 
desestima aquesta al·legació. 
 
També manifesten que el mòdul de responsabilitat C, s’ha aplicat el màxim de 1,25, 
i el consideren excessiu, per afirmar que totes les actuacions són legalitzables i que 
no s’adscriu a l’agreujant d’incompliment de l’ordre de suspensió d’obres, execució 
o restauració. Al respecte, assenyalar que la lletra C de la formula prevista en 
l’article 138 del RPUC, es refereix a circumstàncies que modulen la responsabilitat, i 
s’ha d’anar a l’article 140 del Reglament respecte als factors relatius a la gravetat de 
la infracció i a les circumstancies. Per tant, les esmentades circumstàncies s’han de 
determinar en l’expedient administratiu. És cert que no totes les actuacions que són 
objecte del procediment sancionador estan en un procediment que ordeni la 
suspensió o l’enderroc o el desmuntatge. Per tant, en determinats supòsits es pot 
aplicar el factor 1, conforme no hi havia circumstàncies agreujants. 
 
Finalment es diu que les sancions que es proposen estan allunyades del preu de 
mercat, i com a prova s’aporten factures dels interessats de cinc actuacions. Al 
respecte assenyalar que el valor de la multa proposada ve definida en una fórmula 
prevista en l’article 137 del Decret 64/2014, quan diu que “les persones 
responsables de la comissió d’una infracció urbanística han de ser sancionades 
amb una multa l’import de la qual es determina individualment a partir de la fórmula 
següent M = R·VS·G·C”, i no depèn del valor de mercat de les actuacions 
sancionades. 
 
SETÈ.- D’acord amb l’article 222.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, 
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i l’article 109.1.a) apartat del Decret 
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la 
legalitat, l’òrgan competent per imposar la sanció en cas de les infraccions molt 
greus és el Ple de l’Ajuntament, però atenent a l’acord del Ple de 12.04.2018, la 
competència del Ple s’ha delegat a la Junta de Govern Local. 
 
Per tot això, es PROPOSA: 
 
PRIMER.- ESTIMAR EN PART el recurs de reposició presentat per la Sra. B. en 
data 8 d’agost de 2018, en el sentit d’admetre que les actuacions realitzades al 
Veïnat de Mata, XXX, formen part d’una restauració voluntària amb la finalitat de 
reduir la multa del procediment sancionador per la comissió d’una infracció molt 
greu, d’acord amb l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2018, 
reduint-se la sanció a 56.557,50 euros, malgrat els interessats no han presentat un 
programa de restauració voluntària, d’acord amb la legislació urbanística vigent, ni 
han sol·licitat cap llicència d’obres d’enderroc o de restitució per les actuacions 
executades. 
 
SEGON.- DESESTIMAR la resta d’al·legacions plantejades en el recurs de 
reposició presentat per la Sra. B. d’acord amb allò exposat en el cos d’aquesta 
resolució. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la persona interessada als efectes 

oportuns”. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

15 DONAR PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA D’APEL·LACIÓ DEL 

TSJC EN LA PEÇA SEPARADA DE MESURES CAUTELARS QUE VA DENEGA 

LA SUSPENSIÓ CAUTELAR DE L’EXECUTIVITAT DE LA RESOLUCIÓ 

ADMINISTRATIVA IMPUGNADA, EN RECURS 465/2017, PROVINENT DEL 

RECURS 231/2017 DEL JCA 8 BARCELONA 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 

“Per interlocutòria del Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona,  de data 29 de 
setembre de 2017, el Jutjat contenciós administratiu ha decidit denegar la suspensió 
cautelar de l’executivitat de la resolució administrativa impugnada. 
 
La Resolució administrativa impugnada és la resolució de 10.04.2017, emesa per la 
Generalitat de Catalunya, que confirma la Resolució de 31.01.2017, emesa d’ofici pel 
Registre REES, que modifica l’autorització administrativa del servei de residència 
assistida per a gent gran i la inscripció en el Registre d’entitats, serveis i establiments 
socials (RESES), de la Residència Mare Nostra emplaçada a Mataró, passant a 42 
places de residència i 50 places de centre de dia.  
 
La Fundació Mare Nostra va presentar apel·lació contra la interlocutòria de 29 de 
setembre de 2017, i el TSJC ha fallat en sentència de 4 de juny de 2018: 
“Desestimem el recurs d’apel·lació interposat .....amb expressa imposició a la part 
apel·lant amb motiu d’apel·lació, fins el límit màxim de 800€......” 
 
D’acord amb el decret del TSJC de 25 de setembre de  2018 es declara ferma la 
sentència dictada. 
 
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 , proposo els següents ACORDS:  
 
Primer.-  DONAR-SE PER ASSABENTADA de la sentència del Tribunal Superior de 
Justícia  de 4 de juny de 2018 (recurs 465/2017 (A), que desestima el recurs 
d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat contenciós administratiu 8 de Barcelona,  
de data 29 de setembre de 2017, que denegar la suspensió cautelar de l’executivitat 
de la resolució administrativa impugnada. 
 
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució al TSJC.” 
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Es donen per assabentats 

 

 

16 DONAR PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA D’APEL·LACIÓ DEL 

TSJC CONTRA INTERLOCUTÒRIA DE 28.02.2017 DECLARANT EXECUTADA LA 

SENTÈNCIA EN RECURS 274/2017, PROVINENT DEL RECURS 612/2010 JCA 14 

BARCELONA. 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 

“Per interlocutòria de data 28 de febrer de 2017, el Jutjat contenciós administratiu 
núm. 14 de Barcelona, ha decidit el següent: 
 
“Per l’exposat, procedeix declarar executada la sentència dictada en els presents 
autos”. 
 
La interlocutòria de data 28 de febrer de 2017, es fonamenta en l’acord de la Junta de 
Govern Local de data 17 d’octubre de 2016, que acorda donar-se per informada de la 
sentència, dictada en data 6 de juny de 2013, que anul·la el decret de l’Ajuntament de 
Mataró número 8004/2010 i decret 6457/20010, de concessió a la Fundació Mare 
Nostra de la llicència per a ampliar i modificar l’activitat de residència i centre de dia per 
a gent gran del carrer de l’Esplanada, 76. 
 
La Comunitat de propietaris del carrer l’Esplanada 74-76 va presentar apel·lació 
contra la interlocutòria de 28 de febrer de 2017, i el TSJC ha fallat en sentència de 16 
de gener de 2018: 
 
“Estimem en part el recurs de apel·lació interposat......., interlocutòria que revoquem i 
deixem sense efecte, declarant en el seu lloc que la sentència ferma recaiguda en 
autos no ha estat executada i que la seva execució comporta la necessitat de 
procedir al cessament, tancament, precinte i impediment definitiu i l’exercici de 
l’activitat d’autos, únicament en el referent a la modificació i ampliació de llicència en 
aquesta anul·lades. Sense costes en alçada.” 
 
D’acord amb el decret del TSJC de 3 de setembre de  2018 es declara ferma la 
sentència dictada. 
 
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 , proposo els següents  
 
ACORDS:  
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Primer.-  DONAR-SE PER COMPLIMENTADA de la sentència del Tribunal Superior 
de Justícia  de 16 de gener de 2018 (recurs 274/2017 (A), que declara no executada 
la sentència ferma recaiguda en recurs contenciós administratiu 612/2010,. i que la 
seva execució comporta la necessitat de procedir al cessament, tancament, precinte i 
impediment definitiu i l’exercici de l’activitat d’autos, únicament en el referent a la 
modificació i ampliació de llicència en aquesta anul·lades. 
 
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució al TSJC”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

-Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 
 
17 APROVACIÓ INICIAL  DEL PLA ESPECIAL CÀMPING BARCELONA. 
 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 
“El 2 d’agost de 2018, Càmping Barcelona SL presenta el Pla especial urbanístic del 
Càmping Barcelona, per a la seva aprovació inicial. 
 
La finalitat del Pla especial és ordenar el usos i construccions per a millorar el 
càmping, situat en sòl no urbanitzable, clau 7 a-c, amb l’actualització de la normativa i 
modernització de l’activitat turística i ser respectuós amb el seu entorn natural.  
 
La proposta manté l’àmbit del càmping a la data d’entrada en vigor del Pla director 
urbanístic del sistema costaner (PDUSC), el 17 de juny de 2005, d’acord amb la seva 
Disposició transitòria segona. La distribució és similar a l’existent, trasllada 
determinades unitats d’acampada de la zona sud a la nord, menys sensible al soroll 
del trànsit de la N-II i la via ferroviària, afectada per diversa normativa sectorial. En la 
zona sud també preveu disminuir la zona d’aparcament per afavorir la superfície 
destinada a zona d’esbarjo i oci. La zona d’acampada es trasllada a la zona d’esports 
situada al nord-est, sense incrementar les unitats d’acampada existent de 357 unitats, 
això permet l’esponjament d’aquesta zona i millorar els serveis al client. Afegeix 
camins per a vianants dins l’àrea d’acampada que permeten la mobilitat dels clients i 
garantir els descans de la resta d’usuaris. Unifica els actuals edificis de recepció i 
administració en un sol edifici, per obsoletes i insuficients. Preveu la construcció d’un 
nou edifici de serveis a l’extrem sud-oest del càmping, fora de les zones d’afectacions 
i servituds derivades de la normativa sectorial per a ubicar un edifici polivalent per a 
poder realitzar activitats en cas de pluja o durant l’hivern, que actualment no 
disposen. Amplia algunes instal·lacions de serveis i reorganitza la zona d’accés del 
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càmping, destinada a zona d’espera dels autobusos i parada pels usuaris de 
l’autobús.  
 
El document ha passat el tràmit d’Avaluació Ambiental Estratègica, en el qual la 
OTAA ha emès “Informe d’Abast” i s’han demanat els informes sectorials següents 
preceptius del tràmit: 
 
- Departament de Territori i Sostenibilitat  
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental, que relaciona les administracions 

públiques afectades i el públic inrteressat 
- Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
- Carreteres de la Generalitat 
- ADIF 
- Ministeri de Foment, en relació a la via ferroviària 
- Demarcació de Costes de l’Estat. 
 
El servei tècnic municipal, el 17 d’octubre de 2018, ha informat favorablement en el 
benentès que abans de l’aprovació provisional caldrà esmenar el document de la 
forma següent: 
 
A) En la part gràfica (plànols del document)  i memòria, s’observa: 
 
1. En el plànol O.01d s’ha de grafiar els 100 m. d’afectació del torrent de Vallgiró des 

de la línia del curs fluvial, no des de l’eix. 
 
2. En el plànol I.09 dibuixar les dues finques cadastrals completes, per saber la 

superfície afectada per l’àmbit i la que queda fora de l’àmbit. 
 
3. En el plànol O.02 falta seccions transversals per les dues zones on s’intervé, i 

amb fotografies, per entendre la situació i solució de la tanca–mur i els nivells del 
terreny i el nivell màxim de l’aigua. El nou mur s’ha de situar a 5 metres de la línia 
dels curs fluvial. 

 
4. Comptabilitzar les superfícies permeables comparatives actuals i de la proposta 

de tot l’àmbit. A partir d’aquí, determinar un percentatge mínim de sòl permeable 
per tot l’àmbit del Pla especial, tot mantenint els camins secundaris i les màximes 
àrees amb un tractament permeable. El percentatge resultant màxim ha d’intentar 
millorar l’actual de 81,99% o aproximar-se al màxim, per evitar-ne un impacte 
negatiu. 

 
5. S’ha d’eliminar el concepte d’índex d’edificabilitat i referir-se a un topall màxim de 

sostre, ja que estem en sòl no urbanitzable. 
 

6. Identificar geomètricament les dimensions dels 2 gàlibs d’ocupació dels nous 
edificis i també el sostre màxim. 

 
B) En quant a la Normativa: 
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1. S’observa una normativa molt exhaustiva i clarament redactada, únicament es 
destaca la correcció del paràmetre de l’índex d’edificabilitat i substituir-lo per un 
sostre màxim del Pla. 

 
2. La permeabilitat mínima del terreny proposada del 75% es considera molt allunyat 

del percentatge actual, per tant es recomana ampliar-lo i justificar-lo dins el 
context d’impacte ambiental. 
 

C) En quant als Estudis Annexes: 
 
1. L’Estudi d’Integració Paisatgística es considera complert, únicament insistir en les 

mesures i recomanacions per la integració de l’activitat amb l’entorn, que el 
tractament dels límits del càmping es realitzi amb certa sensibilitat per donar 
continuïtat visual i ambiental a la natura, és a dir que entre la tanca i la zona 
d’acampada hi hagi una franja de transició amb verd i plantació d’arbrat i la tanca 
que permeti la visibilitat, allà on sigui possible, amb els camps agrícoles.  

 
2. Pel que fa a l’Estudi d’Inundabilitat del torrent de Vallgiró, es conclou en un parell 

d’intervencions en el límit del càmping amb el torrent, consistents en recreixement 
d’un muret existent a la part alta i construcció de muret o mota a la part baixa del 
torrent de Vallgiró, per protegir-se de les avingudes de 500 anys. Veure plànol 
O.02. 

 
3. Pel que fa a d’altres Estudis s’hauran de demanar informes als Serveis de 

l’Ajuntament següents, i esmenar si escau el Pla especial abans de l’aprovació 
provisional: 
 

- Servei de Mobilitat (Estudi de Mobilitat Generada) 

- Servei de Medi Ambient (Estudi Acústic i Estudi Ambiental Estratègic) 

- Servei de Protecció Civil (Pla d’Autoprotecció) 
 
Vist l’informe jurídic; la Disposició transitòria segona del Pla director urbanístic del 
sistema costaner; l’article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme; l’article 115 del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei d'urbanisme, i l’article 321.5.2.b) de les Normes urbanístiques 
del Pla general d’ordenació, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut de les 
competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, 
l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic del Càmping Barcelona, 
presentat i promogut per Càmping Barcelona SL, amb les condicions establertes en 
els informes de l’arquitecta del servei tècnic municipal de 17 d’octubre de 2018, 
transcrites anteriorment en la part expositiva i a més han de presentar la 
documentació tècnica esmenada en format digital DWG.WORD. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública de l’informe de sostenibilitat ambiental 
junt amb l’instrument de planejament, pel termini de 45 dies, prèvia publicació 
d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a 
Catalunya, al tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
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Tercer.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectat per raó de la seva 
competència sectorial.   
 
Quart.- Notificar els presents acords a les persones interessades als efectes 
escaients”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

18 APROVACIÓ INICIAL  DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL PMU-

11 IVECO–RENFE–FARINERA 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 

“La societat municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), en la seva 
condició d’administració actuant  en virtut dels acords plenaris de 9 de setembre de 
2004 i de 7 de juliol de 2005, ha redactat i presentat per la seva aprovació el Projecte 
de reparcel·lació del PMU-11 Iveco–Renfe–Farinera. 
 
El planejament superior en base al qual es fonament aquest projecte de 
reparcel·lació, és la segona Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal 
a l’àmbit d’Iveco–Renfe–Farinera–Veïnat de Valldeix, aprovada definitivament pel 
Conseller de Territori i Sostenibilitat, en resolució de 10 de desembre de 2013 
(publicat al DOG de 27.03.2014), i el Pla de millora urbana PMU-11 Iveco–
Renfe/Farinera aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Barcelona, en acord de 29 de gener de 2015 (publicat al DOG de 07.10.2015). 
 
El Projecte d’urbanització del PMU-11 Inveco–Renfe/Farinera està aprovat 
inicialment per la Junta de Govern Local de 18 de maig de 2015, i pendent 
d’aprovació definitiva pel compliment dels informes sectorials. 
 
Els objectius d’aquest projecte de reparcel·lació d’acord amb els article 124, 126 i 
127 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
d'urbanisme (TRLU), és la justa distribució dels beneficis i càrregues entre les 
persones interessades de l'àmbit; la cessió obligatòria i gratuïta, a l’administració 
municipal, dels terrenys destinats a sistemes (viari, espais lliures i equipaments), així 
com el sòl corresponent al percentatge de l'aprofitament urbanístic establert en la 
legislació urbanística, que en aquest polígon correspon al 10,43% d’acord amb la 
segona modificació del Pla general de l’àmbit (10% de la primera modificació més el 
15% de l’increment de la segona modificació); la regularització de les finques per 
adaptar la seva configuració a les exigències del nou planejament; la concreció a les 
parcel·les resultants de la localització de l'habitatge de protecció pública de règim 
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protegit i de règim concertat, i l’afectació de les finques resultants al pagament de les 
despeses d'urbanització corresponents. 
 
La distribució de superfícies és de 31.930 m2 (67%) destinats a sistemes de sòl 
públic i de 15.645 m2 (33%) destinats a sòl d’aprofitament privat. 
 
La distribució d’usos per sostre és per a residencial de 60.020 m2 i per a terciari 
d’11.536 m2.  Dels residencials són un màxim de 494 d’habitatges lliures, un màxim 
de 160 d’habitatges de protecció oficial règim general, i un màxim de 75 d’habitatges 
de protecció oficial règim preu concertat. 
 
Les despeses d'urbanització es valoren en 13.645.221 euros (sense IVA), inclouen 
les despeses d’obres d’urbanització de tot el polígon previstes en el projecte 
d’urbanització aprovat inicialment (6.959.725 euros); els enderrocs realitzats 
(613.957 euros); les despeses de redacció de projectes i gestió (830.474 euros), i els 
drets que són objecte d’indemnització (5.241.065 euros), totes aquestes quantitats 
sense IVA. 
 
PUMSA ha ofert a les persones propietaries la possibilitat de pagar les despeses 
d’urbanització, d’acord amb el saldo provisional, mitjançant la cessió de part del seu 
aprofitament a l’administració actuant, d’acord amb els articles 122.1, 122.2 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme de Catalunya (TRLU) i l’article 141 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, 
pel qual s’aprova el Reglamet de la Llei d’urbanisme (RLU). 
 
Les persones propietaries que estan conformes amb pagar les despeses 
d’urbanització amb cessió de terreny edificable, estan recollides al projecte de 
reparcel·lació. No obstant això, si en el termini d’exposició pública presenten 
al·legacions en contra, es deixarà sense efectes la cessió de l’aprofitament per 
aquelles persones propietaries en disconformitat i, al seu moment, se’ls requerirà de 
pagament. 
 
Si bé les finques resultants finalment adjudicades als propietaris que cedeixin 
aprofitament en pagament de les despeses d’urbanització, queden afectes al 
pagament del saldo definitiu en tot allò que no hagi estat abonat mitjançant la cessió 
de finques, és a dir, les diferències que hi puguin haver a favor o en contra en el 
compte de liquidació definitiu (despesa real) respecte del provisional, seran 
liquidades o retornades als propietaris, en aplicació del percentatge de participació 
de la finca originària, que consta en la descripció de la finca resultant d’aprofitament 
privat. 
 
És per això que el projecte adjudica a PUMSA el 22,01% de la finca 7.2, provinent de 
les cessions de sòl de propietaris en concepte de pagament de les desepeses 
d’urbanització, que assumeix el saldo provisional teòric de les finques originàries, 
calculat en 1.312.088,33 euros, però tal com explica el paràgraf anterior les 
diferencies amb el cost real van a càrrec o a favor dels propietaris de la finca 
adjudicada. 
 
Entre les persones afectades titulars de drets hi ha tres arrendataris d’habitatges que 
poden instar el reconeixement del dret a reallojatment, si compleixen les condicions 
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exigides per la legislació protectora, d’acord amb l’article 120.1.h) i 120.2 del TRLU i 
al capitol V (articles 219 a 219 septendecies). El projecte de reparcel·lació conté les 
condicions i característiques del dret de reallotjament i la relació de les persones 
ocupants, que inicialment eren quatre però una d’elles és difunta des del mes de 
març passat. 
 
Cal donar audiència pel mateix periode d’informació pública a totes les persones 
ocupants dels habitatges afectats per l’actuació perquè, si reuneixen els requisits 
necessàris, procedeixin a sol·licitar o renunciar a l’exercici del dret de reallotjament.  
 
El servei tècnic municipal ha informat favorablement, però supeditada la seva 
executivitat a l’aprovació definitiva del Projecte d’urbanització del PMU-11 Inveco–
Renfe/Farinera. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 85, 120, 122 i 126 del Decret Legislatiu 1/2010, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i els articles 4, 23, 125, 141 i 219 
del Decret 305/2006, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, proposo 
a la Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de 
l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del PMU-11 Iveco–Renfe–
Farinera, redactat i presentat per PUMSA, supeditada a l’aprovació prèvia o 
simultània del Projecte d’urbanització del PMU-11 Inveco–Renfe/Farinera, en tràmit. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública d’un mes prèvia publicació d’edictes en 
el Butlletí Oficial de la Província, en un dels diaris de més divulgació a Catalunya, al 
tauler d’edictes electrònic i a l’espai web municipal. 
 
Tercer.- Notificar –ho a les persones interessades que consten al projecte, amb 
l’advertiment que el projecte contempla per a algunes de les persones propietàries la 
cessió de part de l’aprofitament privat a l’administració actuant, en pagament de les 
despeses previstes que els corresponen en concepte del percentatge de participació 
de les despeses d’urbanització i indemnitzacions, i que en el supòsit que no sigui del 
seu interès aquesta opció cal que ho manifestin expressament dins el període 
d’exposició pública del projecte, sense perjudici d’altres al·legacions que siguin del 
seu interès. 
 
Quart.- Donar tràmit d’audiència a les persones titulars del dret d’arrendament 
d’habitatge que consten al projecte de reparcel·lació, perquè en el mateix període 
d’informació pública sol·licitin el reconeixement fefaent del dret de reallotjament o 
renunciïn al seu exercici, amb l’advertència que si no diuen res de forma expressa es 
considera que renuncien.  Tenen dret les persones amb residència habitual abans de 
l’1 de setembre de 2014, data de l’aprovació inicial del Pla de millora urbana PMU-11 
Iveco–Renfe/Farinera. Les condicions i característiques del dret de reallotjament 
especificades al projecte de reparcel·lació, s’annexaran a la notificació de les 
persones que se'ls dóna audiència. 
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Cinquè.- Notificar-ho a les persones propietàries i titulars d’altres drets, a PUMSA, al 
Servei de Gestió Econòmica, al Servei d’Equipaments Municipals, al Servei d’Espais 
Públics i al Servei de Llicències, Disciplina d'Obres i d'Activitats. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

19 SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 5 DE 

BARCELONA, NÚM. 195 DE 17.10.2018, QUE ESTIMA EN PART EL RECURS 

INTERPOSAT CONTRA EL PROJECTE DE  REPARCEL·LACIÓ DE LA UA-98D 

ERNEST LLUCH/VALLDEIX. 

 
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 

“El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5, ha dictat Sentència núm. 195 de 17 
d’octubre de 2018, que estima en part el recurs ordinari núm. 51/2015,  interposat per 
J.S.A. i, R. i A.L.S., contra el  Projecte reparcel·lació UA-89d Ernest Lluch/Valldeix 
(decret 07.07.2014). 
 
Inicialment els recurrents impugnaven el Projecte de reparcel·lació en la seva 
integritat, i desprès de formular la demanda van posar en coneixement del Jutjat que 
havien arribat a un acord parcial amb l’administració actuant, la societat municipal 
Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, en compliment del qual presentaven el 
desestiment parcial del recurs en el sentit de únicament mantenien la impugnació del 
valor de la indemnització de la construcció de la nau industrial de XXXX. 
 
Per tant la Sentència fa referència tant sols a la valoració de la construcció de la nau 
industrial propietat dels recurrents. 
 
En el recurs contenciós administratiu s’ha proposat i practicat prova pericial. El projecte 
de reparcel·lació valorava la nau industrial en 104.497 €. La part actora sol·licitava 
197.520 € valorat per mètode de reposició amb aplicació dels coeficients correctors, i 
443.426 € valorat per les rendes generades pel lloguer de la nau. El perit judicial la 
valora en 159.364,54 €, i en aclariments explica que la valoració d’un immoble i les 
depreciacions considerades solen ser sempre subjectives, depenen de l’administració 
que la interpreti i atès que no és una qüestió “estricament matemàtica”... sempre en una 
valoració de característiques similars es pot acceptar una forquilla possible que oscil·la 
entre un (+/- 5%). 

La Sentència però fixa la indemnització en 167.332,77 € més el 5% d’afecció, que és 
un total de 71.202,40 €, ho justifica en quant el perit judicial, en via aclariments, admet 
en el coeficient de depreciació per antiguitat la possibilitat d’una variació del 5% i la 
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pròpia Sentència considera que la nau dedicada a productes sanitaris té una bona 
conservació per poder mantenir les condicions higièniques, per tant li aplica aquest 
increment del 5%, més un altre 5% del premi d’afecció que no recollia el perit judicial. 
 
En resum, les diferents valoracions han estat les següents: 
 
Projecte 
reparcel·lació  

Propietaris 
S. / L. 

Pericial  Sentència Diferència 

 
104.497 € 

197.520 € / 
443.426 € 

 
159.364,54 € 

167.332,77 + 5% 
afecció:  
175.699,40 € 

 
71.202,40 € 

 
Contra la Sentència es pot interposar recurs d’apel·lació, no obstant això l’increment 
del valor està dins un marge raonable i la Sentència ho justifica en base al dictamen 
pericial, amb la qual cosa difícilment prosperaria. 
 
Vist l’informe jurídic; els article 81, 103 i 104 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, i article 348 de la Llei d’Enjudiciament Civil, proposo a la 
Junta de Govern Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de 
l'Alcaldia de data 3 de juliol de 2015, l’adopció, si s’escau, dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Donar compliment de la Sentència núm. 195 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 5 de 17 d’octubre de 2018, que estima en part el recurs ordinari  
núm. 51/2015,  interposat per J.S.A. i, R. i A.L.S., i incrementa en 71.202,40 €  
(175.699,40 € - 104.497 €) la valoració de la nau industrial de XXXX afectada pel 
Projecte reparcel·lació de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix, aprovat definitivament per 
decret de 07.07.2014. 
 
Segon.- Encarregar el compliment de la Sentència a la societat municipal Promocions 
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), com administració actuant de la UA-89d Ernest 
Lluch/Valldeix. 
 
Tercer.- Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 5 de Barcelona, als 
efectes escaients”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

-Servei d’Equipaments Municipals 
 
20 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE RENOVACIÓ DEL 
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PAVIMENT DE LA PISTA DE L’ESTADI MUNICIPAL D’ATLETISME, PER UN 

IMPORT DE 601.393,10 EUROS IVA INCLÒS. 

 
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
 

“Els serveis tècnics del Servei d’Equipaments Municipals de l’Ajuntament de Mataró 
han redactat el Projecte d’execució per a la renovació del paviment de la pista de 
l’Estadi Municipal d’Atletisme, amb un pressupost de 497.019,09 EUR  sense IVA 
(601.393,10 IVA inclòs).    
 
Aquest projecte té per objecte la renovació de l’actual paviment esportiu de la pista de 
l’estadi municipal d’atletisme, canvi de la gespa artificial de la pista d’escalfament i 
barana de separació a la mitja lluna sud i reuneix els requisits previstos en els articles 
24 i següents del Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els 
documents que han de contenir els projectes que es refereixen a la realització 
d'obres. 
 
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 
d'aquest. 
 
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat 
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents 
ACORDS: 

 
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte d’execució per a la renovació del paviment de 
la pista de l’Estadi Municipal d’Atletisme”, per un pressupost d’execució per contracte 
de 601.393,10 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 

d’Esports”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 
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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  
Públic- 
 
 
21 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.T.V. 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 7648/2018, de 7 de setembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a S.T.V., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C18/06632, aixecada en data 10 de març de 2018 a les 16:00 hores 
per l’Agent de la Policia Local número XXXX i XXXX, referent a l’Avinguda de Lluís 
Companys, XX de 08302 Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 10/03/2018 a les 16 hores els agents amb TIP XXXX i XXXX es van adreçar al 
carrer President Companys, XX, on es trobava el denunciat, assegut a una terrassa 
d’un bar, amb un gos de raça considerada potencialment perillosa, un Pit Bull, 
deslligat i sense morrió, acompanyat d’un altre gos, de raça no perillosa. 
Els agents van ser requerits per un veí, el qual va manifestar que és habitual que el 
denunciat porti el gos deslligat i que, quan se li demana que el lligui, és nega. 
Que la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2017 va sancionar al 
senyor S.T.V. per la mateixa infracció, per un fets comesos el dia 8 de febrer de 2017 
a les 21:45 hores. 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a S.T.V., en 
data 1 d’octubre de 2018, i es comunicà el termini corresponent per a formular 
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en 
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció. 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
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als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la 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: 
• S.T.V. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 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: 
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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 reiteració en la comissió d’infraccions, prevista a l’article 11.2.c) de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, atès que no és el primer cop que el denunciat passeja un 
gos de raça potencialment perillosa sense lligar i sense morrió a la via pública. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 700,00 euros a S.T.V., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

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

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 700,00 euros a S.T.V., 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. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

22 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A P.A.B. 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 7649/2018, de 7 de setembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador al Sr. P.A.B., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C18/11693, aixecada en data 2 de maig de 2018 a les 09:53 hores 
per la Policia Local número XXXX i XXXX, referent a l’avda. del Maresme, XXX de 
Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 02/05/2018 a les 09:53 hores el denunciat portava dos gossos; de la mateixa 
raça, “Stafforshire”, considerats potencialment perillosos, passejant en una zona 
propera a terrasses de bar i gronxadors. 
-Un de nom “Jordan” sense morrió. 
-Un segon animal sense morrió, sense cens i sense microxip. 
En data 22/05/2018 el Servei de Salut informa que el Sr. P.A.B. te atorgada llicència 
número 358 per tinença i conducció de gossos perillosos. Que consta un got censat, 
de raça terrier Staffordshire americà, de nom Jordan i número de codi del microxip 
985111000921347. 
Es complien les condicions següents: 
El gos de nom Jordan: 
 -Portar el gos sense morrió a la via pública. 
El segon gos: 
  
 .Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal. 
 -Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 -Portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
SEGON.- 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 
P.A.B., en data 3 d’octubre de 2018.  
 
TERCER.- En data 10/10/2018 el Sr. P.A.B. va presentar al·legacions a la incoació 
de l’expedient, manifestant que el segon animal, de nom Shaq, amb el qual 
passejava el 2 de maig de 2018 per l’avda. Maresme, pertany a la senyora J.C.J., i 
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d’acord amb l’escrit que presenta, està censat i disposa de microxip amb número 
981020017435503. 
També presenta declaració de responsabilitat, reconeixent la resta d’infraccions 
comeses i la seva voluntat de desistir i renunciar a qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra les sancions i, que per la present declara que vol procedir al 
pagament voluntari, amb el 40% de bonificació. 
El document de pagament amb el decompte del 40%, sobre la proposta de sanció, és 
la següent: 
-La imposició d’una sanció, pel gos de nom Jordan, de 300,51euros per la comissió 
d’una infracció  greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos passa a ser de 180,31 euros. 
-La imposició d’una sanció, pel segon gos, de nom Shaq, de 300,51 euros per la 
comissió d’una infracció  greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos passa a ser de 180,31 euros. 

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: 
El gos de nom Jordan: 
 -Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
 infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el  Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
El segon gos de nom Shaq: 
 -Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
 infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el  Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  P.A.B. 

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: 
No se n´adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims 
establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

Es proposa  resoldre definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, 
amb la imposició d’una sanció de 180,31 euros a P.A.B. per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos, per passejar un gos, de nom Jordan, sense morrió a la via pública. 
Es proposa  resoldre definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, 
amb la imposició d’una sanció de 180,31 euros a P.A.B. per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos, per passejar un segon gos, de nom Shaq, sense morrió a la via pública. 

 

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, pel gos de nom Jordan, una sanció de 180,31euros al Sr. P.A.B., 
per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos. 
SEGON.- Imposar, pel gos de nom Shaq, una sanció de 180,31euros al Sr. P.A.B., 
per la comissió d’una infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos. 
TERCER.-Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tres de la tarda, el senyor President 

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

 


