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ACTA NÚM. 1/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 15 DE GENER DE 2018.
=================================================================

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

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

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

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

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 18 de
desembre de 2017.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3 Desistiment del procediment de contractació del servei de tractament dels residus
de les deixalleries de Mataró.

1

Data d’actualització: 02/02/2018

4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de tractament
dels residus de les deixalleries de Mataró
5 Proposta d’adjudicació del Lot 1.3. de treballs de fusteria, de l’acord marc amb
varis empresaris per a la posterior adjudicació de contractes derivats de
manteniment correctiu en equipaments municipals.
6 Rectificació de la proposta d’adjudicació del Lot 4 del servei de suport a l’òrgan
interventor en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la
gestió econòmico-financera de l’Ajuntament de Mataró.

SECRETARIA GENERAL
7 Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 276/17 de 17 de novembre de
2017, del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, dictada en el
Procediment abreujat núm. 48/2017 V , interposat per LMSQ
CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

-Igualtat i Ciutadania8 Aprovar el III Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de
Mataró 2017-2022.
-Benestar Social9 Aprovar el Pla d’inclusió Social 2018-2020
-Salut i Consum10 Aprovar el Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics11 Aprovació inicial del “Projecte de l’aigua i del clavegueram al carrer de Sant
Ramon”.
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-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
públic12 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 216/2017, de 12
de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 8 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu 212/2017 A contra la desestimació presumpta
del recurs de 10 de gener de 2017.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
Públic13 Aprovar la imposició de sancions a D.A.V.C. per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
14 Aprovar la imposició de sancions a J.M.C.F per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 18 de desembre
de 2018.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE

TRACTAMENT DELS RESIDUS DE LES DEIXALLERIES DE MATARÓ.

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

PRIMER. En sessió de data 5 de setembre de 2016, la Junta de Govern Local va
acordar iniciar l’expedient de contractació del servei de tractament dels residus de les
deixalleries municipals de Mataró.
SEGON. L’execució d’aquest contracte depenia de l’adjudicació del contracte del
servei de gestió de les deixalleries municipals, el qual es va licitar igualment l’any
2016, per tal de que s’iniciés l’execució l’any 2017.
No obstant, en aquesta última licitació no es va arribar a signar contracte, i finalment
va ser declarat desert per acord de la Junta de Govern Local en data 4 de desembre
de 2017.
Actualment es tramita un nou expedient de contractació del servei de gestió de les
deixalleries municipals.
TERCER. En el present expedient de contractació del servei de tractament dels
residus de les deixalleries municipals, els licitadors van presentar ofertes durant el
mes d’octubre de 2016. D’acord amb l’art. 161.4 del TRLCSP, els licitadors no tenen
obligació de mantenir la seva oferta un termini superior a 15 dies des de el següent al
de l’apertura de les proposicions.
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En qualsevol cas, atesa la volatilitat dels preus en aquest sector, es considera
convenient desistir del present procediment i iniciar una nova licitació amb preus
actuals.
QUART. Consta a l’expedient informe de data 08/01/2018, de la cap de la Secció de
Gestió Jurídica del Servei de Compres i Contractacions, relatiu a la legalitat d’acordar
el desistiment del present procediment.
fonaments de dret
PRIMER. L’art. 155 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, regula el desistiment
del procediment d’adjudicació dels contractes, amb les següents condicions:
A) Ha d’acordar-se abans de l’adjudicació.
B) Ha d’estar fonamentat en una infracció no subsanable de les normes de
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació. En el
present cas s’ha infringit l’art. 161.4 del TRLCSP, i a més el llarg termini transcorregut
des de que es van presentar les ofertes, fan necessària una nova licitació, per tal de
no vulnerar els objectius de salvaguarda de la lliure competència, i de selecció de
l’oferta econòmicament més avantatjosa que recull l’art. 1 del TRLCSP.

SEGON. És òrgan competent per acordar el desistiment la Junta de Govern Local,
d’acord amb el Decret d'Alcaldia núm. 4920/2015, de 15 de juny, de delegació de
competències.
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, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
ÚNIC. Desistir del procediment de contractació del servei de tractament dels residus
de les deixalleries de Mataró, atès que els fets exposats en el present acord, fan
convenient l’inici d’un nou expedient de contractació”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE TRACTAMENT DELS
RESIDUS DE LES DEIXALLERIES DE MATARÓ

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

Mitjançant informe de data 21/11/2017, el responsable de la Unitat de Residus i
Neteja Viària proposa la tramitació de la contractació del servei de tractament dels
residus de les deixalleries de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 45.866,94 euros, IVA no inclòs, dividit en sis lots:

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6

Fusta (trastos de fusta i palets trencats)
Guix i Pladur
Runes (Obres Menors)
Pneumàtics
Residu Verd i restes de poda
Residus Especials i Envasos de R.E.

INCLOU
TRANSPORT
NO
NO
NO
NO
NO
SÍ

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de pròrroga i de modificació contemplades al plec de clàusules administratives, el
valor estimat del contracte és de 98.613,92 euros.
Consta a l’expedient:

-

Informe del secretari general de data 05/01/2018, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.

-

Informe de l’interventor de Fons de data 08/01/2018 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 700100/162340/22799 del pressupost municipal aprovat
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per a la present anualitat 2018, i la previsió de la seva existència en els plecs que
s’aprovin per a l’exercici 2019.

Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017, de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de tractament dels residus de
les deixalleries de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 45.866,94 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de pròrroga i de modificació contemplades al plec de clàusules administratives, el
valor estimat del contracte és de 98.613,92 euros.

SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació de la

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 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
QUART. . D’acord amb la Disposició Addicional Trenta-quatrena del Reial decret
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 53.446,61 € euros, IVA inclòs, a
càrrec de la partida 700100/162340/22799”.
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CINQUÈ. Es condicionen els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressuposts corresponents a l’exercici 2019 per fer front a les
despeses derivades de la present contractació”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (6).

PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL LOT 1.3. DE TREBALLS DE FUSTERIA,

DE L’ACORD MARC AMB VARIS EMPRESARIS PER A LA POSTERIOR
ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES DERIVATS DE MANTENIMENT CORRECTIU
EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2017, es va
adjudicar la contractació d’acord marc amb varis empresaris per a la posterior
adjudicació de contractes derivats de manteniment correctiu en equipaments
municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
939.565,04 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte, dividit en
dos lots: Lot 1 per a treballs per un import de fins a 5.000 €, IVA exclòs (subdividit en
8 sublots per cada especialitat: Treballs de paleta, pintura, fusteria de fusta, fusteria d’
alumini, vidrier, serralleria, paviments continus i desembossaments); i Lot 2 per a
treballs per un import de més 5.000 € i que no arribi a 50.000 €, IVA exclòs.
2. En l’acord esmentat en el punt anterior, el Lot 1.3 Fusteria, es va adjudicar a
Construcciones García Cano e Hijos, SA. No obstant, Aquesta empresa no ha
presentat la documentació requerida en el termini establert l’efecte.
3. Atès l’exposat anteriorment, correspon adjudicar el Lot 1.3. Fusteria al licitador
classificat en segona posició, que és AssistaCasa 2005, SL.
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4. AssistaCasa 2005, SL. ha presentat escrit amb data 01/12/2017 manifestant que
renuncia a l’adjudicació del contracte del Lot 1.3 Fusteria.
5. Per tant, procedeix l’adjudicació d’aquest lot a Construtoni Ponce, SLU., tercer
classificat.

6. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat
per a l’exercici 2017. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient
pels exercicis 2018 i 2019.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar el Lot 1.3. Treballs de Fusteria de l’acord marc de manteniment
correctiu en equipaments municipals a CONSTRUTONI PONCE S.L.U., pels preus
unitaris oferts a la seva oferta. El contracte s’haurà d’executar d’acord amb les
condicions ofertes per l’adjudicatari en la seva proposició.
SEGON. Condicionar les anteriors adjudicacions al fet que l’empresa Construtoni
Ponce, SLU. aporti, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la
recepció de la notificació de l’adjudicació la documentació acreditativa d’haver
dipositat en la Tresoreria de Fons de l’Ajuntament de Mataró l’import de 612,50€ en
concepte de garantia definitiva equivalent al 5% de l’import d’adjudicació.
Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
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TERCER. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els
documents i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una
declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el
certificat no han experimentat variació.
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 remissió de la
notificació de l’adjudicació. 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. Requerir l’adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del
següent al de la notificació del present acord, abonin en concepte de publicació dels
anuncis de licitació al BOPB (81,16€) i al BOE (400,91€) l’import proporcional
resultant de la divisió entre la resta d’adjudicataris, que ascendeix a 6,28€.
SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

6 RECTIFICACIÓ DE LA PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL LOT 4 DEL SERVEI
DE SUPORT A L’ÒRGAN INTERVENTOR EN EL COMPLIMENT DE LES
FUNCIONS DE CONTROL I FISCALITZACIÓ INTERNA DE LA GESTIÓ
ECONÒMICO-FINANCERA DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“Relació de fets
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de 2017 es van
adjudicar els diferents lots de la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor,
en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió
econòmico-financera de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic.
2. El lot 4 es va adjudicar erròniament a l’empresa Ernst & Young, quan aquesta no
havia presentat oferta per aquest lot.

Fonaments de dret
L’article 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques estableix que l’Administració podrà rectificar en
qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o
aritmètics existents en els seus actes.
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. Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 4 de desembre de
2017, en el sentit d’adjudicar el Lot 4. Consorci Museu Art Contemporani de Mataró,
EPE Mataró Audiovisual i Fundació Unió de Cooperadors, a l’empresa GLOBAL &
LOCAL AUDIT, SL per un preu de 42,34 €/hora.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’adjudicatària aporti, en el
termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació
de l’adjudicació, la documentació següent:
a) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 2.552,00 €, equivalent al 5% del pressupost
de licitació del lot adjudicat, en concepte de garantia definitiva
b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o
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nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre
Mercantil.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions. (Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.

e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.

f)

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

g) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels Minusvàlids
(LISMI) 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.
h) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que hagi dipositat al registre oficial en
què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a
l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 100.000
euros.

i)

Inscripció en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

j)

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari d’aquestes.
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k) Certificats de correcte execució en els últims 5 anys d’un mínim de 10 treballs de
control financer o auditories sobre ens dels sector públic. Aquests certificats
hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat
el servei.

l)

Currículums de les persones que es destinaran a l’execució del contracte que
acreditin el compliment dels requisits exigits en la clàusula dotzena del present
plec i que són:
 Un soci d’auditoria, que hagi prestat serveis almenys set (7) anys en una firma
d’auditoria i hagi participat en quinze (15) treballs de característiques similars
a les de l’objecte del contracte.
 Un gerent d’auditoria que hagi prestat serveis almenys cinc anys en una firma
d’auditoria i hagi participat, almenys, en deu (10) treballs de característiques
similars a les de l’objecte del contracte.
 Un supervisor de treball que hagi prestat serveis almenys tres (3) anys en
cada firma d’auditoria i hagi participat, almenys, en vuit (8) treballs de
característiques similars a les de l’objecte del contracte.

Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat (RELI) o bé en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de l’Estat (ROLECE), no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren. En
aquest cas haurà d’acompanyar-se una declaració responsable en que es manifesti
que les circumstàncies reflectides en el certificat no han experimentat variació.
S’adverteix al licitador que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que
ha retira la seva oferta.
TERCER. 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 remissió de la
notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
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s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de
l’endemà de la recepció del requeriment.

QUART. Requerir GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL perquè que en el termini de 15 dies,
a comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni 66,58 € en
concepte de part proporcional de l’importde publicació dels anuncis de licitació al
BOPB i al BOE.
CINQUÈ. Disposar a favor de GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL, l’import de 39.864,00 €,
IVA inclòs, amb càrrec als pressupostos del Consorci Museu Art Contemporani de
Mataró, EPE Mataró Audiovisual i Fundació Unió de Cooperadors.
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
als pressupostos que les esmentades entitats aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a
fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta contractació durant les
expressades anualitats.

SETÈ.

Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del

contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

SECRETARIA GENERAL
7

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 276/17 DE 17 DE

NOVEMBRE DE 2017, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO
10 DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 48/2017
V , INTERPOSAT PER L.M.S.Q.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“En data 22 de novembre de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 276/17, de 17 de novembre, dictada en el
Procediment abreujat núm. 48/2017-V interposat per la senyora L.M.S.Q., contra
decret núm. 8945/2016 de 12 de desembre, del regidor delegat de Serveis Centrals
que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial pels danys
ocasionats per caiguda a la via pública (C. Pirineus/Av. Puig i Cadafalch)
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 13.259,90 euros i amb imposició de costes.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda imposada i
condemna a la part actora en costes per un import màxim de 300 euros del
procediment, entre altres, amb el següent argument:
“---En efecto, la irregularidad parcial y de escasa entidad del
pavimento examinada no puede considerarse insalvable y peligrosa
con arreglo a criterios de la diligencia media exigible a todos los
peatones en su deambulación por la ciudad. La referida falta de
uniformidad en el pavimento, dada la sobreelevación del mismo, no se
considera relevante para entender que media la requerida relación de
causalidad, atendiendo a factores de adecuación para la producción
del resultado lesivo que hipotéticamente tuvo lugar, la mínima
diligencia y atención que es exigible para deambular por la vía pública
a los peatones y al estándar de eficacia que es exigible a los servicios
municipales de conservación puesto que, en otro caso, se llegaría a la
exigencia de un estándar de eficacia que excedería de los que
comúnmente se reputan obligatorios en la actualidad y convertiríamos
a las Administraciones Públicas en aseguradoras universales de todos
los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable
o dañosa para los administrados con independencia del actuar
administrativo, transformando el sistema de responsabilidad de las
Administraciones

Públicas

en

un

sistema

contemplado en nuestro ordenamiento jurídico..”

La sentència no és susceptible de recurs ordinari.
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En virtut de les competències delegades per Resolució d’Alcaldia de data 3 de juliol
de 2015, el regidor delegat de Serveis Centrals, previ Dictamen de la Comissió
Informativa Municipal, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número número 276/17, de 17
de novembre, dictada en el Procediment abreujat núm. 48/2017-V interposat per la
senyora L.M.S.Q., contra decret núm. 8945/2016 de 12 de desembre, del regidor
delegat de Serveis Centrals que resol desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial pels danys ocasionats per caiguda a la via pública (C. Pirineus/Av. Puig i
Cadafalch).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10
de Barcelona”.

Es donen per assebentats

CIM ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

-Igualtat i Ciutadania-

8 APROVAR EL III PLA DIRECTOR DE SOLIDARITAT I COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT DE MATARÓ 2017-2022.
M. Luisa Merchán Cienfuegos, Regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere,
presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per acord del Ple de 8 de setembre de 2005 es va aprovar per unanimitat
l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la Declaració dels Governs Locals pels
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni aprovat per l’Assemblea General
de Nacions Unides.
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2. En aquest marc es va aprovar l’any 2006 el primer Pla Director de Solidaritat i
Cooperació al Desenvolupament de Mataró i l’any 2013 el segon.
3. En l’actualitat es vol aprovar el III Pla Director de Solidaritat i Cooperació al
Desenvolupament de Mataró 2017-2022, com a un pas endavant entorn a la
planificació al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030
promoguts per la Organització de Nacions Unides, amb la voluntat d’assolir a
mig termini la coherència de polítiques entre les diverses àrees de treball a
nivell municipal, de manera que el conjunt de polítiques públiques municipals
siguin un element generador de desenvolupament sostenible a escala local i
global, amb un enfocament de drets humans.
4. El Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de Mataró
2017-2022 és el resultat d’un procés de reflexió que ha estat construït de
forma participativa en diverses entrevistes i en dues jornades de reflexió
impulsades pel Servei d’Igualtat i Ciutadania, comptant amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona a través de l’assessorament de la consultora Ziri
, i en què han participat activament els diferents grups municipals i les entitats
ciutadanes que formen part del Consell Municipal de Solidaritat, Cooperació i
Convivència.
5. Els objectius del Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament
de Mataró 2017-2022 són els següents:
a. Objectiu General:
i. Contribuir des de la dimensió local al desenvolupament humà
sostenible, l'eradicació de la pobresa i de les desigualtats en el
marc de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament
Sostenible, i al desplegament efectiu i la protecció dels Drets
Humans arreu del món.
b. Objectius específics:
i. Articular una política pública de cooperació municipalista
alineada amb la nova agenda global i l’estratègia de ciutat, que
foment i la coherència de polítiques i la incorporació de tots els
actors i capacitats en el seu desplegament.
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ii. Enfortir el teixit institucional i ciutadà que dóna suport i
possibilita el desplegament de la política pública municipal de
cooperació.
Fonaments de dret
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com la
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic.
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris,
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb
periodicitat trimestral.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el III Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament
de Mataró 2017-2022, d’acord amb el text literal adjunt.

Segon.- Derogar el IIn. Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament
de Mataró 2013-2016, aprovat per acord de la Comissió de Govern Municipal de data
18 de novembre de 2013.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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-Benestar Social9 APROVAR EL PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL 2018-2020.
El senyor Joan Vinzo Gil, Regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat,
Salut Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. El passat 10 de novembre de 2017 es va donar compte del Pla d’Inclusió Social
2018-2020, com a línies d’ actuació, a la Comissió Informativa Municipal d’Acció
Social.
2. El Pla d’Inclusió Social de Mataró neix de la voluntat de donar continuïtat als
diferents plans de promoció social que s’han desenvolupat a la ciutat des del 2006 i
s’empara en el nou marc normatiu europeu, estatal i autonòmic.

3.

El Pla és una eina de treball transversal que incorpora i articula diverses àrees,
serveis municipals i entitats socials amb el compromís ferm de treballar per la
inclusió social al territori.

4. Els objectius del Pla és la lluita contra la pobresa i l’exclusió social. Té en compte
els objectius de desenvolupament sostenible (ODS), dissenyats i aprovats per
l’assemblea de les Nacions Unides, per oferir una visió conjunta als desafiaments
de la societat actual i en l’àmbit local està en sintonia amb l’Estratègia Mataró 2022,
especialment amb el Repte 2 “Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i
territorial”.
5. El Pla s’estructura en sis eixos: Inserció laboral i formació professionalitzada,
Residencial i pobresa energètica, Salut, Relacions i educació,

Igualtats

d’oportunitats en la infància i l’adolescència i Treball en xarxa i cada eix determina
les accions a desenvolupar durant el període de vigència del Pla. En total el Pla
preveu 92 accions que seran l’instrument per apoderar les persones en situació de
vulnerabilitat i/o exclusió social en el seu procés d’autonomia.
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Fonaments de dret
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com
la formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o
temàtic. Contindran la informació necessària amb relació a les accions
previstes, calendaris, recursos materials i humans implicats i finançament.
També especificaran els objectius, els resultats esperats i els mecanismes
d’avaluació.
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i
regidores delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels
resultats i avaluació de l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans
d'Actuació del seu departament amb periodicitat trimestral.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Aprovar el Pla d’Inclusió Social 2018-2020, d’acord amb el text literal adjunt.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Salut i Consum-

10

APROVAR EL PLA DE SALUT PÚBLICA DE MATARÓ 2017-2020

El senyor Joan Vinzo Gil, Regidor delegat de Benestar Social, Habitatge, Sanitat,
Salut Pública, Consum i Gent Gran, presenta la proposta següent:

“Relació de fets
1. L’Ajuntament de Mataró creu necessari comptar amb un - Pla Municipal de Salut
Pública - pel període 2017-2020, que ha de permetre desenvolupar les
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competències i els serveis en matèria de salut pública, que la normativa assigna
als ajuntaments.
2. El Pla Municipal de Salut Pública de Mataró 2017-2020, s’emmarca en el Pla de
Salut 2016-2020 de Catalunya, concretament en la” Línia 3. Salut en totes les
polítiques” que és
un dels eixos vertebradors del canvi, seguint les directrius de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) i d’acord amb el model dels determinants de la salut.
L’estratègia de salut en totes les polítiques es fonamenta en l’anàlisi dels
determinants de la salut de la població sobre els quals es pot intervenir des de les
polítiques d’altres sectors més enllà del sanitari i de la pròpia herència genètica.
Es tracta, doncs, de formular polítiques transversals amb l’objectiu de protegir i
millorar la salut de les persones.
3. A l’eix estratègic 1.5.1 del Pla de Mandat 2016-2019 es va establir, el següent
objectiu:”Vetllarem perquè la Salut sigui un element de les polítiques d'altres
àmbits sectorials: "Salut a totes les polítiques".
Aquest compromís també es veu reflectit en el Programa d’Actuació Municipal
2016, en l’àmbit 1.5: “Ciutat saludable: Promoció, prevenció i protecció de la salut”
on es va acordar elaborar durant l’any 2016 el Pla de Salut Municipal.

4. També cal tenir en compte que els darrers anys han estat marcats per una
important crisi econòmica que ha impactat sobre les condicions de vida de les
persones i n’ha augmentat la vulnerabilitat i ha incrementat les desigualtats en
salut.
Aquestes desigualtats es deuen, en bona part, als determinants socials de la
salut: l’entorn socioeconòmic, juntament amb l’edat, el sexe i el nivell d’estudis.
Per això és necessari un abordatge multilateral d’acord amb l’ enfocament de
“salut a totes les polítiques” i per aquest motiu es vol aprovar un nou Pla de Salut
Pública, que incorpori els reptes del Mataró 2022 : Repte 1 Mataró 2022: Lluita
contra l’atur i creació d’ocupació de qualitat i Repte 2: Igualtat d’oportunitats per a
la cohesió social i territorial.
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5. Aquest Pla de Salut Pública, per a tota la seva vigència, exigirà la confecció de
plans anuals de treball que han de permetre executar les competències
obligatòries que el Servei de Salut i Consum té encomanades per la Llei 15/1990,
d'ordenació sanitària de Catalunya, el Decret legislatiu 2/2003, del 28 d'abril, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la Llei
18/2009, del 22 d'octubre, de salut pública i la normativa sanitària específica i per
aquest motiu, el Servei de Salut i Consum s’haurà d’organitzar anualment per tal
de poder acomplir les funcions per a la gestió del risc derivat, entre d’altres, per la
contaminació del medi, les aigües de consum públic, els equipaments públics i els
llocs habitats, incloses les piscines, les activitats de tatuatge, micropigmentació i
pírcing, els productes alimentaris, els animals domèstics, els animals de
companyia, els animals salvatges urbans i les plagues i el control de les
instal·lacions que poden estar associades a l'aparició de legionel·losi .
6. Aquest Pla de Salut Pública és el resultat d’un procés de treball impulsat pel
Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament de Mataró, construït de forma
participativa amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de
Barcelona, i ha comptant amb l’assessorament de la Consultoria del Consorci de
Salut i Social de Catalunya, i hi han participat activament les entitats ciutadanes
que formen part del Consell Municipal de Salut i tots els agents de salut del
territori.
Durant el procés participatiu d’elaboració del Pla de Salut (maig - juny 2017) es
van realitzar 3 sessions de treball amb l’objectiu de presentar els resultats del
diagnòstic i obrir un procés de participació que, mitjançant diferents tècniques,
contribuís a definir els compromisos i les línies estratègiques de futur. En el
procés hi va participar un equip directiu format pel Departament de Salut –
CatSalut- Institut Català de la Salut –ICS- Agència de Salut Pública de Catalunya,
Consorci Sanitari del Maresme i també un equip tècnic de totes aquestes
institucions i serveis municipals implicats. Finalment és va realitzar una debat en
el si del Consell Municipal de Salut i una Sessió participativa oberta a tota la
ciutadania.
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Fonaments de dret
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix els plans d’actuació com la
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic.
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris,
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació.
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb
periodicitat trimestral.
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla de Salut Pública de Mataró 2017-2020, d’acord amb el text
literal adjunt.
Segon.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics11 APROVACIÓ INICIAL DEL “PROJECTE DE L’AIGUA I DEL CLAVEGUERAM
AL CARRER DE SANT RAMON”.
Miquel

Angel

Vadell

Torres,

Regidor

delegat

d’Educació,

Espais

Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
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“La societat privada municipal Aigües de Mataró ha presentat a l’Ajuntament de
Mataró per a la seva aprovació el “Projecte de l’aigua i del clavegueram del carrer
Sant Ramon”.
L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per a la
renovació de la xarxa d’aigua potable i del clavegueram al carrer de Sant Ramon
seguint els criteris dels seus Plans Directors i realitzar la reurbanització del carrer
seguint els criteris establerts per l’Ajuntament de Mataró.

Les obres de la xarxa de clavegueram a realitzar consisteixen en la construcció d’un
col·lector de PVC diàmetre 400 mm i una llargària de 189 ml, amb un pendent entre
el 1,5 i 2%. Es realitzaran quatre nous pous de registre, es renovaran les escomeses i
claveguerons particulars i s’executaran nous embornals.
Les obres d’aigua potable consistiran en la instal·lació de 176 ml de foneria dúctil DN
100 mm i 174 ml de foneria dúctil DN 300 mm, amb les corresponents descàrregues i
vàlvules de maniobres, així com la substitució de les escomeses existents particulars.
Es preveu el procés de desinfecció de la xarxa segons RD 140/2003 i la retirada de la
xarxa anul·lada de fibrociment, segons RD 396/2006 i la xarxa de clavegueram i
embornals existents.
El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 588.119,02 euros,
IVA inclòs.
El termini previst d’execució de les obres és de 25 setmanes.

La classificació del contractista proposada és grup E, subgrup 1, categoria c.
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 12 de desembre de 2017,
ha informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació
inicial d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora
d'executar les obres.
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Vist que la documentació del projecte està complerta i s’ajusta a l’establert en l’article
24 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut
dels projectes d’obres locals ordinàries.

Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ
dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels
serveis tècnics municipals.

Vist que també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es refereixen a
projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.

El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.

Vist l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de
Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar
obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte de l’aigua i del clavegueram al carrer de Sant
Ramon”, que té per objecte del projecte definir i valorar el conjunt d’obres necessàries
per a la renovació de la xarxa d’aigua potable i del clavegueram al carrer de Sant
Ramon seguint els criteris dels seus Plans Directors i realitzar la reurbanització del
carrer seguint els criteris establerts per l’Ajuntament de Mataró.
El projecte té un pressupost d’execució per contracte de 588.119,02 euros, IVA inclòs.
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Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació
pública pel termini de 30 dies, segons s’especifica en l'article 235 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar
les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat
definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l’esmentat
termini.
Tercer. En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat
privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l’execució de les obres a Aigües de
Mataró SA, sota les condicions fixades per l’enginyer municipal en el seu informe de
data informe de data 12 de desembre de 2017.
Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal
Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Mobilitat i Gestió Econòmica als
efectes oportuns”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

12

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 216/2017, DE 12 DE MAIG, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 8 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 212/2017 A CONTRA LA DESESTIMACIÓ PRESUMPTA DEL
RECURS DE 10 DE GENER DE 2017.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“Relació de fets
1. Expedient sancionador instruït per l’Ajuntament de Mataró al Sr. R.F.L. per
infracció de l’article 154 del Reglament General de Circulació, per no respectar un
senyal vertical de prohibit l’estacionament (mercat setmanal dissabtes de 04 a 17
hores) al “Passeig Ramon Berenguer III, 130”.

2. Recurs de reposició interposat, en data 10 de gener de 2017, pel senyor R.F.L.
impugnant la retirada del vehicle de la via per part de la grua municipal i, posterior
interposició, en data 13 de juny de 2017, d’un recurs contenciós administratiu contra
la desestimació presumpta del recurs de reposició presentat (procediment núm.
212/2017-A).

3. Decret núm. 5806/2017, de 21 de juny de 2017 de la Regidora delegada de Via
Pública, Equipaments i Espais Públics, que va resoldre desestimar de forma expressa
el recurs de reposició presentat pel senyor R.F.L. en relació a la taxa per
l’enganxament del vehicle, el trasllat al dipòsit municipal i la seva estada al dipòsit.

4. En data 29 de setembre de 2017, practicades les actuacions processals
procedents, es dictà sentència núm. 216/2017 que resol:“Desestimar el recurso
contencioso administrativo número 212/2017-A, interpuesto por R.F.L., en su propia
representación y defensa en su condición de Letrado, por no resultar disconforme a
Derecho en los extremos controvertidos la actuación administrativa impugnada. Con
condena en costas procesales a la parte actora hasta el límite máximo por todos los
conceptos de 200 euros.”

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada,
I fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 6 d’octubre de 2017, a la Junta de Govern, PROPOSO:
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PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm.
216/2017, de 29 de setembre, dictada pel Jutjat Contenciós
Administratiu 8 de Barcelona, en relació al recurs contenciós
administratiu 212/2017-A contra la desestimació presumpta del recurs
de reposició presentat contra l’Ajuntament de Mataró per la no
devolució de la taxa de la grua municipal originada en el expedient
167359360 a conseqüència de la taxa del servei de la grua municipal
F08121160005667.

SEGON.-

Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal
que, en el que calgui, procedeixi a la seva execució.

Es donen per assabentats

Precs i Preguntes : No se’n formulen.
Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
Públic-

13 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.A.V.C. PER LA COMISSIÓ
D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 6964/2017, de 21 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a D.A.V.C., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/07967, aixecada en data 21 de març de 2017 a les 18:45 hores
pels Agents de la Policia Local número 3988 i 3968.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
a una zona forestal situada entre la carretera d’Argentona i el turó de Cerdanyola,
concretament un gos de raça Staffordshire.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
D.A.V.C., en data 24 d’ octubre de 2017. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 3 de novembre de 2017), segons el que disposa l’article 44
de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
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No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.

FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• D.A.V.C.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
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correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims
establerts legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
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d’una sanció de 2.404,05 euros a D.A.V.C., per la comissió d’una infracció molt greu
a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,00 euros a D.A.V.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a D.A.V.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
caràcter greu i molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
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Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.A.V.C., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 400,00 euros a D.A.V.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Tercer.- Imposar una sanció de 300,51 euros a D.A.V.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Quart.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

14 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.M.C.F PER LA COMISSIÓ
D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.

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

“ANTECEDENTS DE FET:
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Primer.- Per Decret número 9096/2017, de 17 d’octubre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.M.C.F., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número412707/17, aixecada en data 21 de maig de 2017 a les 17:20 hores per
l’Agent del cos de Mossos d’Esquadra adscrit a la unitat de Seguretat Ciutadana de
l’ABP de Mataró número 6551,referent al Carrer de la Cooperativa, 40 de 08302
Mataró.

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:

La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
davant d’una plaça pública i al portal de la seva ex dona, concretament un gos de
raça Pit bull.
Segon.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.M.C.F., en
data 27 d’octubre de 2017, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions,

oferint

a

la/les

persona/es

interessada/es

la

possibilitat

de

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
Tercer.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap
d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.

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

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.

3. 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:

35

Data d’actualització: 02/02/2018

• J.M.C.F.

SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
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d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.

Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:

No se n´adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims
establerts legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,05 euros a J.M.C.F., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,00 euros a J.M.C.F., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a J.M.C.F., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.

MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la competència
sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern
Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.M.C.F., per la comissió
d’una infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos.

Segon.- Imposar una sanció de 400,00 euros a J.M.C.F., per la comissió
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d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Tercer.- Imposar una sanció de 300,51 euros a J.M.C.F., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

Quart.- No obstant això, la Junta de Govern Local decidirà el que estimi més
convenient
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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