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ACTA NÚM. 12 /2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 19 DE JUNY DE 2017.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el 19 de juny de dos mil disset, 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:
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5na Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

Na Núria Moreno Romero
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

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

Excusen la seva assistència
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
3na. 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 6 de juny de 2017.

2 DESPATX OFICIAL
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos3 Donar compliment a la sentència dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu núm.
17 de Barcelona, en virtut de la qual s'estima el recurs contenciós administratiu
interposat per ORANGE ESPAGNE, SAU contra la liquidació del quart trimestre de
l’exercici 2015 de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, a favor
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general
(telefonia fixa.
-Servei de Compres i Contractacions4 Avocació de competència, i aprovació del plec de clàusules administratives i
tècniques particulars que regiran la contractació del servei de gestió i dinamització
del Centre Cívic Espai Gatassa, mitjançant procediment obert no subjecte a
regulació harmonitzada.
5 Requeriment L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, adjudicatària del
contracte del servei de gestió de les deixalleries de Mataró, perquè continuïn
prestant el servei fins que quedi definitivament resolt el nou procediment
d’adjudicació.
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació del subministrament de material de ferreteria, mitjançant
procediment obert no subjecte a regulació harmonitzada.
7 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació de les obres del projecte executiu d’actuacions de manteniment i
millora de la calçada de la via pública de Mataró, mitjançant procediment obert
simplificat.
8 Adjudicació a l’empresa Misco Iberia Computer Supplies, SLU, el contracte de
subministrament de hardware estàndard per microinformàtica de segona mà.

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

DIRECCIÓ DE CULTURA
9 Donar compte del decret d’Alcaldia d’acceptació de la subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya per la qual se seleccionen les operacions de les entitats
locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020,
eixos prioritaris 4 i 6.
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10 Donar compte del decret d’Alcaldia de presentació de requeriment de revisió de la
despesa elegible i cofinançament atorgat per l’operació “Café Nou” dins el PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics11 Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa d’aigua potable i del
clavegueram als carrers República Argentina, República Dominicana i Uruguai
12 Aprovació inicial del Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram del Camí
del Sant Crist i del carrers Bosch i Gimpera.

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 C.P.L. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
14 Aprovar la imposició de sancions a B.RG. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
15 Aprovar la imposició de sancions a S.V.A. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
16 Aprovar la imposició de sancions a D.R.T per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
17 Aprovar la imposició de sancions a R.E.H per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 6 de juny de 2017.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei d’Ingressos-

3

DONAR

COMPLIMENT

A

LA

SENTÈNCIA

DICTADA

PEL

JUTJAT

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 17 DE BARCELONA, EN VIRTUT DE LA
QUAL S'ESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER
ORANGE ESPAGNE, SAU CONTRA LA LIQUIDACIÓ DEL QUART TRIMESTRE
DE L’EXERCICI 2015 DE LA TAXA PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL
DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE
SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL (TELEFONIA FIXA)

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“En data 2 de juny de 2017 ha estat notificada a l’Ajuntament de Mataró la diligència de
data 25 de maig de 2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, la
qual declara la fermesa de la sentència dictada per aquest Jutjat en data 14 de març de
2017 i ordena la seva execució (recurs ordinari 185/2016-F1).

La sentència citada va estimar el recurs interposat per la mercantil

ORANGE

ESPAGNE, SAU (anteriorment FRANCE TELECOM ESPAÑA, SAU) contra el decret
1953/2016, de 14 de març, en virtut del qual es va desestimar el recurs de reposició
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interposat contra la liquidació núm. 4151441, de quota 5.175,45 euros, relativa al
quart trimestre de l’exercici 2015 de la taxa per l’aprofitament especial del domini
públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general (telefonia fixa).

La sentència és desfavorable als interessos municipals, en la mesura que declara nul·la
la liquidació esmentada. L’òrgan jurisdiccional motiva que el contingut de la sentència de
data 12 de març de 2012 i de la interlocutòria de data 30 de gener de 2014, ambdues
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i referides a la telefonia mòbil, també són
aplicables a la telefonia fixa. Per tant, l’article 13 de la Directiva 2002/20/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 7 de març de 2002, relativa a l’autorització de
xarxes i serveis de comunicacions electròniques (Directiva autorització), ha d’ésser
interpretat en el sentit que s’oposa a l’aplicació d’un cànon per drets d’instal·lació de
recursos en una propietat pública o privada, o per sobre o per sota d’aquesta, als
operadors que, sense ser propietaris dels esmentats recursos, els utilitzen per a
prestar serveis de telefonia fixa.

El compliment de la present sentència comporta la devolució a la persona interessada
de la liquidació abonada, així com l’abonament dels interessos de demora des de la
data de l’abonament de la liquidació (10 de març de 2016), fins la data de la present
resolució (19 de juny de 2017), a l’empara de l’article 26 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària. La quantitat que escau abonar és de 247,78 euros.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, proposo els següents
ACORDS:

Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 14 de març de 2017 del
Jutjat Contenciós Administratiu núm. 17 de Barcelona, en virtut de la qual estima el
recurs contenciós administratiu núm. 185/2016-F1, interposat per la mercantil ORANGE
ESPAGNE, SAU contra la liquidació núm. 4151441, de quota 5.175,45 euros, relativa
al quart trimestre de l’exercici 2015 de la taxa per l’aprofitament especial del domini
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públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments
d’interès general (telefonia fixa).

Segon.- Donar compliment a la sentència esmentada i, en conseqüència:


Retornar a la persona interessada la quantitat de

5.175,45

euros,

corresponents a la liquidació núm. 4151441, declarada nul·la per la sentència
citada.


Abonar a la persona interessada l’import de 247,78 euros, corresponent als
interessos de demora meritats per la liquidació que és objecte de devolució
(s’adjunta annex del detall d’aquest import) i aprovar el document ADO núm.
12017000058424

, així com

carregar

aquest cost en la partida

pressupostària núm. 310200-011110-35200 (interessos de demora) del
pressupost corrent de despesa.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

-Servei de Compres i Contractacions-

4

AVOCACIÓ

DE

COMPETÈNCIA,

I

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN
LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ I DINAMITZACIÓ DEL CENTRE
CÍVIC ESPAI GATASSA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO SUBJECTE A
REGULACIÓ HARMONITZADA

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Per informe de data 10/05/2017, del cap del Servei de Projectes Transversals i
Participació, es sol·licita la tramitació de la contractació del servei de gestió i

6

Data d’actualització. 02/02/2018

dinamització del Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 182.987,07 €, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives
particulars, el valor estimat del contracte és de 420.870,26 €.
Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 30/05/2017, 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 30/05/2017 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les partides 6000102/924320/22799 i 6000102/924320/22798 del
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat i la previsió de la seva
existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019.

Atès el que disposen els arts. 10, 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. 4920/2015 de 15 de
juny, 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 gestió i dinamització del
Centre Cívic Espai Gatassa de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 182.987,07 €, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives
particulars, el valor estimat del contracte és de 420.870,26 €.
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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.
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 Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart: Autoritzar la despesa de fins a 182.987,07 euros, més 38.427,27 euros en
concepte d’IVA en total 221.414,34 euros, desglossat de la manera següent:

Exercici 2017
- Partida 600102/924320/22799: 23.053,22 € (op. A núm. 44869)

Exercicis 2018 i 2019
- Partida 600102/924320/22799: 178.154,12 € (op. A_FUT núm. 44871)
- Partida 600102/924320/22798: 20.207,00 € (op. A_FUT núm. 44873)”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (4).

REQUERIMENT L’ARCA DEL MARESME EMPRESA INSERCIÓ, SLL,

ADJUDICATÀRIA DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES
DEIXALLERIES DE MATARÓ, PERQUÈ CONTINUÏN PRESTANT EL SERVEI FINS
QUE

QUEDI

DEFINITIVAMENT

RESOLT

EL

NOU

PROCEDIMENT

D’ADJUDICACIÓ.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
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“Relació de fets

1. En data 30 de novembre de 2016 va finalitzar la vigència del contracte del servei de
gestió de les deixalleries de Mataró, adjudicat a favor de l’empresa L’Arca del Maresme
Empresa Inserció, SLL per acord de la Junta de Govern Local de data 23 de juliol de 2012

2. Per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de 2016 es va
adjudicar el nou contracte del servei de gestió de les deixalleries municipals de Mataró, a
favor de L’Arca del Maresme empresa d’inserció, SLL, sense que pogués formalitzar-se el
contracte, atès que l’empresa va presentar escrit considerant la impossibilitat de
formalitzar el contracte, per discrepàncies sobre la seva viabilitat econòmica.

3. Davant la situació exposada, per acord de la Junta de Govern Local de data 13 de
febrer de 2017, es va acordar requerir L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL,
adjudicatària del contracte, perquè, tot i l’extinció del contracte per finalització de la seva
durada, continuessin prestant el servei fins que quedés definitivament resolt el nou
procediment d’adjudicació, amb la previsió de que al mes de juny ja hi hauria nou
adjudicatari.

4. Per informe de data 23 de maig de 2017, el responsable de la Unitat de Residus i
Neteja Viària exposa que en l’actualitat es continuen realitzant les tramitacions oportunes,
a fi i efecte de garantir que la futura licitació prevista no esdevingui deserta, o bé amb la
mateixa problemàtica sorgida en l’anterior licitació. Es preveu un termini de tramitació fins
al proper 30 de novembre de 2017, i una despesa de 147.400,45 euros, IVA inclòs.

5. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa derivada del present acord a
la partida 710100/162210/22799 del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2017.

Fonaments de dret
1. L’art. 67 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, estableix com a serveis mínims que
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han de prestar els municipis amb població superior a 5.000 habitants la recollida de
residus, la neteja viària i el tractament de residus.
2. L’art. 235 del Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de
Catalunya, recull com una de les obligacions dels adjudicataris de contractes de
gestió de serveis públics que en cas d’extinció normal del contracte, el contractista ha
de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Requerir L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL, adjudicatària del
contracte del servei de gestió de les deixalleries de Mataró, perquè continuïn prestant
el servei fins que quedi definitivament resolt el nou procediment d’adjudicació, en les
mateixes condicions que regeixen actualment.
La data prevista per l’entrada en vigor del nou contracte és desembre de 2017.
SEGON. Autoritzar i disposar a favor de L’Arca del Maresme Empresa Inserció, SLL,
l’import

de

147.400,45

€

euros

IVA

inclòs,

a

càrrec

de

la

partida

710100/162210/22799 del pressupost municipal aprovat pel present exercici
(operació AD núm. 51292)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6

Unanimitat. (4).

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE MATERIAL DE FERRETERIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO
SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.
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El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“Relació de fets
1. Mitjançant informe de data 10/04/2017, del Cap de Servei d’Espais Públics, informe
de data 25/04/2017 del director d’Ensenyament, informe de data 08/05/2017, de la
directora de Cultura i informe de 25/05/2017 del director d’Esports, es sol·licita la
tramitació de la contractació del subministrament de material de ferreteria.

2. El pressupost màxim de licitació pels dos anys de durada inicial del contracte és de
68.842,98 euros, IVA no inclòs.

3. A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la
possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals i les possibles modificacions
contemplades en la clàusula vint-i-setena del present plec, el valor estimat del
contracte és de 172.107,45 euros.
4. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 06/06/2017, 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 06/06/2017 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient.

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. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del subministrament de material de
ferreteria, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins
68.842,98 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula vint-i-setena del plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat
del contracte és de 172.107,45 euros.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat
anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.
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. Atendre la despesa total de fins a 83.300,00€ a càrrec de les corresponents
partides dels pressupostos municipals, desglossat de la manera següent:
Servei d’Equipaments Municipals i Servei d’Espais Públics: Import total 43.900,00€.

Partides:
710202/920710/21200

-

710202/431240/21200

-

710202/330110/21200

-

-

710201/323120/21200

-

710201/342130/21200

-

710201/323200/21200 710201/324100/21200
710101/153010/21000 710101/172410/21000 - 710102/171130/21000 - 710202/920710/21200
Exercici 2017:
Document comptable A núm. 31840 per import de 12.804,17€
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Exercicis 2018 i 2019:
Document comptable A_FUT núm. 31861 per import de 31.095,83€
Direcció d’Ensenyament: Import total de 26.700,00€.
Partides:
630000/320000/21300

-

630101/323100/22199

-

630101/323120/21300

-

-

630102/326100/22199

-

630103/323200/22199

-

630102/323300/21300 630102/324200/22199
630103/323200/21300 630104/324100/22199 - 630104/324100/21300 - 630104/324110/22199

Exercici 2017:
Llistes de documents A_FUT núm. 1608 per import de 7.787,50€.

Exercici 2018:
Llistes de documents A_FUT núm. 1607 per import de 13.350,00€.

Exercici 2019:
Llistes de documents A_FUT núm. 1606 per import de 5.562,50€.
Direcció de Cultura: Import total 12.100,00€
Partides:
610000/330110/22199

-

610000/333110/22199

-

610000/333210/22199

610000/338110/22199 610000/338120/22199 - 610000/338190/22199

Exercici 2017:
Document comptable A núm. 44237 per import de 400,00€.
Document comptable A núm. 44238 per import de 200,00€.
Document comptable A núm. 44250 per import de 475,00€.
Document comptable A núm. 44239 per import de 60,00€.
Document comptable A núm. 44240 per import de 1.800,00€.
Document comptable A núm. 44241 per import de 600,00€.
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Exercici 2018 i 2019:
Document comptable A_FUT núm. 44243 per import de 4.600,00€.
Document comptable A_FUT núm. 44244 per import de 500,00€.
Document comptable A_FUT per import de 825,00€.
Document comptable A_FUT per import de 240,00€.
Document comptable A_FUT per import de 1.800,00€.
Document comptable A_FUT per import de 600,00€.
Direcció d’Esports: Import total de 600,00€.
Partida: 620000/342220/21500
Exercici 2017: Document comptable A núm. 53896 per import de 100,00€
Exercici 2018: Document comptable A_FUT núm. 54027 per import de 300,00€
Exercici 2019: Document comptable A_FUT núm. 54077 per import de 200,00€
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a fi
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

7

Unanimitat. (4).

APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES

PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL
PROJECTE EXECUTIU D’ACTUACIONS DE MANTENIMENT I MILLORA DE LA
CALÇADA DE LA VIA PÚBLICA DE MATARÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT
OBERT SIMPLIFICAT.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
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“1. Per informe de data 15/05/2017, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
contractació de les obres del Projecte executiu d’actuacions de manteniment i millora
de la calçada de la via pública de Mataró, amb un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 309.917,36 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
371.900,00 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 08/06/2017, 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 08/06/2017 respecte de l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710100/15321Z/60900 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2017.
Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 6 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 (TRLCSP).

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst als articles 109 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 (TRLCSP).
3. De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació, la forma de contractació
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serà el procediment obert simplificat atès que el valor estimat per l’obra a
contractar és inferior a 1.000.000 euros, IVA no inclòs.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, 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 la contractació de les obres del Projecte executiu d’actuacions de
manteniment i millora de la calçada de la via pública de Mataró, amb un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 309.917,36 euros, IVA no
inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
371.900,00 euros.

Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars que regiran la contractació de l’obra a la que fa esment el punt 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 26 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci al perfil del contractant, per a la
presentació de proposicions.
Quart. Autoritzar la despesa de fins a 375.000,00 euros, a càrrec de la partida
710100/15321Z/60900 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2017. (Document comptable A núm. 47943)”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).
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8

ADJUDICACIÓ A L’EMPRESA MISCO IBERIA COMPUTER SUPPLIES, SLU,

EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE HARDWARE ESTÀNDARD PER
MICROINFORMÀTICA DE SEGONA MÀ.

El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la
proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 10/04/2017 es va iniciar
l'expedient de contractació del subministrament de hardware estàndard per
microinformàtica de segona mà, mitjançant procediment obert simplificat, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 83.512,40 euros,
IVA no inclòs, per l’any de durada inicial del contracte.
2. Finalitzat el termini de presentació d’ofertes, van presentar oferta 3 empreses
licitadores:


Inforgest Informática, SL.



Misco Iberia Computer Supplies, SLU.



Sermicro, SA. – Suministros, Importaciones y Mantenimientos Electrónicos.

3. Mitjançant informe de data 19/05/2017, el cap de Secció d’Infraestructures, va
procedir a la valoració de l’oferta econòmica, amb el resultat següent:
Oferta econòmica
(import anual sense IVA)

Empresa
Misco
SLU.

Iberia

Computer

Supplies,

28.164,60€
30.260,00€
34.211,26€

Inforgest Informática, SL.
Sermicro, SA.

4. Per tant, essent l’únic criteri de valoració el preu, d’acord amb l’informe, queda
classificada en primer lloc l’empresa Misco Iberia Computer Supplies, SLU., en
tractar-se de la proposició econòmicament més avantatjosa. S’adjunta al present
acord còpia de l’informe de valoració.
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5. 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 la present anualitat 2017, i es preveu la seva existència en els pressupostos
que s’aprovin per a l’exercici 2018.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Misco Iberia Computer Supplies, SLU, el contracte de
subministrament de hardware estàndard per microinformàtica de segona mà, per
l’import de 28.164,60€, IVA no inclòs, per l’any de durada inicial del contracte.
SEGON. Requerir a Misco Iberia Computer Supplies, SLU. perquè, en el termini
màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació del
present acord presenti:
a) Documentació justificativa d’haver constituït a favor de l’Ajuntament de Mataró
l’import de 1.408,23 euros en concepte de garantia definitiva, corresponent al 5%
de l’import d’adjudicació.
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.

(Si és persona física:

fotocòpia del DNI).
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.
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d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició de contractar
amb aquesta Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària
pendents de pagament en període executiu.
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, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 125.200 euros.

g) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.

h) Un mínim de tres certificats de correcte execució de contractes anàlegs als que
són objecte del present contracte i import superior a 35.500 euros anuals.
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al
qual s’hagi prestat el servei.

i) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
Igualtat Efectiva de Dones i Homes. (Només si els és exigible pel nombre de
personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa).
Advertint-lo que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta i es procedirà a declarar deserta la licitació.
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TERCER. Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
QUART. Disposar a favor de Misco Iberia Computer Supplies, SLU., l’import total de
34.079,17€, a càrrec de la partida 300602/92032Z/62600 del pressupost municipal de
la present anualitat (Llistes de documents AD núm. 1792).
CINQUÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró
que s’aprovin pels exercicis 2018, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant les expressades anualitats.
SISÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, autoritzar les operacions comptables
inverses següents: Llistes de documents AC- núm. 1791 per import de -43.000,00€.

SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant”.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

CIM ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

DIRECCIÓ DE CULTURA

9

DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA D’ACCEPTACIÓ DE LA

SUBVENCIÓ ATORGADA PER LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER LA
QUAL SE SELECCIONEN LES OPERACIONS DE LES ENTITATS LOCALS
SUSCEPTIBLES DE COFINANÇAMENT PEL PO FEDER DE CATALUNYA 20142020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6.
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El Sr. Joaquim Fernandez i Oller, Regidor delegat de Cultura i Participació Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“D’acord amb el punt tercer del decret d’alcaldia 5303/2017, de 9 de juny, es passa a
donar compte de l’esmentat decret:
“”En data 14 de març de 2016 el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aprovaven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obria la convocatòria.

La Junta de Govern Local en data 10 de juny de 2016 va aprovar la documentació i la
presentació de la sol•licitud de cofinançament amb fons FEDER, a la que fa
referència l’Ordre GAH/45/2016, Eix 6.3.1. per a operacions dirigides a protegir i
fomentar la protecció del patrimoni cultural, per a l’operació “Cafè Nou”, amb una
despesa elegible total per import de 2.303.114,34€ i un cofinançament de
1.151.557,17€, equivalent al 50% del total de la despesa elegible de la que es
composa l’operació.
En data 15 de febrer de 2017 la Direcció General d’Administració Local va emetre la
proposta de resolució provisional de la convocatòria, on denegava la subvenció a
l’Ajuntament de Mataró per “incompliment del que s’estableix a la base 14.3 de
l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març”. En data 3 de març de 2017 es presenten les
al•legacions corresponents sol•licitant que es procedeixi a avaluar novament la
Memòria Tècnica del Projecte del Cafè Nou, d’acord amb les al•legacions exposades.

En data 31 de maig de 2017 es publica al DOGC la resolució GAH/1214/2017, de 26
de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
atorgant a l’Ajuntament de Mataró una despesa elegible final de 1.882.112,34€, i un
cofinançament de 941.056,17€, equivalent al 50% del total de la despesa elegible
final.
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L’Ajuntament disposa de 15 dies hàbils per acceptar la subvenció.

Fonaments de dret
L’article 24.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
estableix que la proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb
les bases reguladores, es notificarà als interessats que hagin sigut proposat com
beneficiaris en la fase d’instrucció, per a que en el termini previst en aquesta
normativa comuniqui la seva acceptació.
La base 18.6 de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març estableix que el termini per
acceptar expressament la subvenció és de 15 dies hàbils a comptar de l’endemà de
la publicació de la resolució definitiva, tenint en compte la disposició transitòria
tercera de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques en relació amb la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en
relació al còmput de terminis.
L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
preveu l’avocació d’una competència quan per diferents raons sigui convenient. La
competència per l’acceptació d’aquesta subvenció correspon a la Junta de Govern
Local, d’acord amb el Decret d’alcaldia 5337/2015, de 3 de juliol, però dins dels
quinze dies hàbils que s’atorga per l’acceptació de la subvenció no és possible que es
reuneixi la Junta, per tant, per raons d’urgència, s’avoca aquesta competència a favor
de l’Alcalde, titular original de la competència.
En virtut de tot l’exposat,

RESOLC :

Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per raons
d’urgència.
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Segon.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya a l’operació
“Cafè Nou” mitjançant la Resolució GAH/1214/2017 per la qual se seleccionen les
operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per la qual s’atorga a l’Ajuntament de
Mataró una despesa elegible de 1.882.112,34€, i un cofinançament de 941.056,17€,
equivalent al 50% del total de la despesa elegible autoritzada per la Generalitat.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que
es celebri.
Quart.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya.””

Es donen per assabentats

10

DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA DE PRESENTACIÓ DE

REQUERIMENT DE REVISIÓ DE LA DESPESA ELEGIBLE I COFINANÇAMENT
ATORGAT PER L’OPERACIÓ “CAFÉ NOU” DINS EL PO FEDER DE
CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6.

El Sr. Joaquim Fernandez i Oller, Regidor delegat de Cultura i Participació Ciutadana,
presenta la proposta següent:
“D’acord amb el punt tercer del decret d’alcaldia 5359/2017, de 13 de juny, es passa
a donar compte de l’esmentat decret:
““En data 14 de març de 2016 el Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya va publicar al DOGC l’Ordre
GAH/45/2016, de 7 de març, per la qual s’aprovaven les bases reguladores per
seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO
FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, i s’obria la convocatòria.

La Junta de Govern Local en data 10 de juny de 2016 va aprovar la documentació i la
presentació de la sol•licitud de cofinançament amb fons FEDER, a la que fa
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referència l’Ordre GAH/45/2016, Eix 6.3.1. per a operacions dirigides a protegir i
fomentar la protecció del patrimoni cultural, per a l’operació “Cafè Nou”, amb una
despesa elegible total per import de 2.303.114,34€ i un cofinançament de
1.151.557,17€, equivalent al 50% del total de la despesa elegible de la que es
composa l’operació.
En data 15 de febrer de 2017 la Direcció General d’Administració Local va emetre la
proposta de resolució provisional de la convocatòria, on denegava la subvenció a
l’Ajuntament de Mataró per “incompliment del que s’estableix a la base 14.3 de
l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març”. En data 3 de març de 2017 es presenten les
al•legacions corresponents sol•licitant que es procedeixi a avaluar novament la
Memòria Tècnica del Projecte del Cafè Nou, d’acord amb les al•legacions exposades.

En data 31 de maig de 2017 es publica al DOGC la resolució GAH/1214/2017, de 26
de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles
de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6,
atorgant a l’Ajuntament de Mataró una despesa elegible final de 1.882.112,34€, i un
cofinançament de 941.056,17€, equivalent al 50% del total de la despesa elegible
final.
Per decret 5303/2017 de 9 de juny s’ha acceptat la subvenció atorgada.

En el moment de preparar la documentació complementaria a trametre a la
Generalitat s’han observat discrepàncies en els càlculs efectuats per determinar la
despesa elegible i el cofinançament, considerant-se que la despesa elegible hauria
d’esser 2.023.920,11€ i el cofinançament FEDER 1.011.960,06€.

Fonaments de dret
L’article 24.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
estableix que la proposta de resolució definitiva, quan resulti procedent d’acord amb
les bases reguladores, es notificarà als interessats que hagin sigut proposat com
beneficiaris en la fase d’instrucció, per a que en el termini previst en aquesta
normativa comuniqui la seva acceptació.
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La base 18.7 de l’Ordre GAH/45/2016, de 7 de març estableix que contra la resolució
definitiva es pot presentar requeriment previ davant la Consellera de Governació,
administracions públiques i habitatge de la Generalitat de Catalunya.
L’article 10 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
preveu l’avocació d’una competència quan per diferents raons sigui convenient. La
competència per presentar el requeriment previ contra la resolució d’atorgament de la
subvenció (GAH/1214/2017) correspon a la Junta de Govern Local, d’acord amb el
Decret d’alcaldia 5337/2015, de 3 de juliol, però per raons d’urgència es decideix
avocar aquesta competència a favor de l’Alcalde, titular original de la competència.
En virtut de tot l’exposat,

RESOLC :

Primer.- Avocar la competència delegada a la Junta de Govern Local per raons
d’urgència.

Segon.- Presentar requeriment contra la Resolució GAH/1214/2017 per la qual se
seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel
PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, per la qual s’atorga a
l’Ajuntament de Mataró una despesa elegible de 1.882.112,34€, i un cofinançament
de 941.056,17€, demanant que es modifiqui l’import de la despesa elegible
(2.023.920,11€) i el cofinançament (1.011.960,06€)
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que
es celebri.
Quart.- Comunicar el present acord a la Generalitat de Catalunya.””

Es donen per assabentats
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CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics-

11

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA

D’AIGUA POTABLE I DEL CLAVEGUERAM ALS CARRERS REPÚBLICA
ARGENTINA, REPÚBLICA DOMINICANA I URUGUAI.
La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“La societat privada municipal Aigües de Mataró ha presentat a l’Ajuntament de
Mataró per a la seva aprovació el “Projecte de l’aigua potable i del clavegueram als
carrers República Argentina, República Dominicana i Uruguai”.
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 als carrers República
Argentina, República Dominicana i Uruguai seguint els criteris del seu Pla Director i
realitzar la reurbanització del mateix.
Les obres de la xarxa de clavegueram a realitzar consisteixen en la construcció d’un
col.lector de PVC diàmetre 600 mm i una llargària de 126 m.l., amb un pendent entre
el 1 i 2,5 %; 66 ml de col.lector de PVC de DN 500 mm, del 3,5% de pendent; i 64 ml
de tub de PVC diàmetre 400 mm amb l’1,3 % de pendent. Es realitzaran set nous pou
de registre , es renovaran les escomeses i claveguerons particulars, i s’executaran
nous embornals.
El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 628.498,05 euros,
IVA inclòs.
El termini previst d’execució de les obres és de 32 setmanes.

La classificació del contractista proposada és grup E, subgrup 1, categoria c.
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L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 30 de maig 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.
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.

La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte de l’aigua potable i del clavegueram als
carrers República Argentina, República Dominicana i Uruguai”, que té per objecte del
projecte definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per a la renovació de la xarxa
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d’aigua potable i del clavegueram als carrers República Argentina, República
Dominicana i Uruguai seguint els criteris del seu Pla Director i realitzar la
reurbanització del mateix.
El projecte té un pressupost d’execució per contracte de 628.498,05 euros, IVA
inclòs”.
Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació
pública pel termini de 30 dies, segons s’especifica en l'article 235 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran presentar
les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per aprovat
definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de l’esmentat
termini.
Tercer. En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat
privada municipal Aigües de Mataró 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 30 de maig 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:

12

Unanimitat. (4).

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE

CLAVEGUERAM DEL CAMÍ DEL SANT CRIST I DEL CARRERS BOSCH I
GIMPERA.

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de via Pública, Equipaments i
Espais Públics, 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 clavegueram del Camí de Sant Crist i
del carrer Bosch i Gimpera”.
L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per poder
assegurar el correcte funcionament de la xarxa de clavegueram del Camí de Sant
Crist en un episodi de pluges d’un període de retorn de 10 anys, ampliant la seva
capacitat.
Les obres de la xarxa de clavegueram a realitzar consisteixen en la construcció d’un
col.lector de PVC diàmetre 800 mm i una llargària de 239 m.l., amb un pendent entre
el 1,5 i 2,5 %. Es realitzaran sis nous pou de registre , es renovaran les escomeses i
claveguerons particulars, i s’executaran nous embornals. Es preveu l’estrebada de la
rasa mitjançant un conjunt d’estrebada composat per panells de base metàl.lics i
quatre riostes amb guies de d’unió adaptades al panell. També es preveu la demolició
i retirada de la claveguera general i dels embornals existents.
El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 422.921,35 euros,
IVA inclòs.
El termini previst d’execució de les obres és de 12 setmanes.

La classificació del contractista proposada és grup E, subgrup 1, categoria c.
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 1 de juny 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.
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.
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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.

La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents

ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte de clavegueram del Camí de Sant Crist i del
carrer Bosch i Gimpera”, que té per objecte definir i valorar el conjunt d’obres
necessàries per poder assegurar el correcte funcionament de la xarxa de
clavegueram del Camí de Sant Crist en un episodi de pluges d’un període de retorn
de 10 anys, ampliant la seva capacitat.
El projecte té un pressupost d’execució per contracte de 422.921,35 euros, IVA
inclòs.
Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació
pública pel termini de 30 dies, segons s’especifica en l'article 235 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
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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 1 de juny 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. (4).

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-
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La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1169/2017, de 9 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a C.P.L., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C16/16171, aixecada en data 8 de juny de 2016 a les 20:15 hores pels
Agents de la Policia Local número 2828 i 3848.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa al carrer Rosselló cantonada amb el carrer Mare
de Dèu del Corrredor, concretament un gos creuat de raça Pit bull amb un de raça
Dog argentí.
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
C.P.L., en data 28 de febrer de 2017. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 21 de març 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
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formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics 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:
• C.P.L.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
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
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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 transcedència 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 continunitat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics 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 200,51 euros a C.P.L., 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 resulti de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.

34

Data d’actualització. 02/02/2018

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 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero.
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 200,51 euros a C.P.L., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
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SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades.
No obstant això, la Junta de Govern Local decidirà el que estimi més convenient.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).
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La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1165/2017, de 9 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a B.R.G., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C16/13142, aixecada en data 10 de maig de 2016 a les 16:45 hores
pels Agents de la Policia Local número 3128 i 2908, referent a la Ronda d’Alfons X el
Savi de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa a la Ronda Alfons X el Savi, 57, concretament
un gos de raça American Stanford.
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
B.R.G., en data 28 de febrer de 2017. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 21 de març de 2017), segons el que disposa l’article 44 de la
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Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.

FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
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:
• B.R.G.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
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potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 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 transcedència 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 continunitat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics 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
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definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 200,51 euros a B.R.G., 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 resulti 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 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero.
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:
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PRIMER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a B.R.G., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades.
No obstant això, la Junta de Govern Local decidirà el que estimi més convenient.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

15

Unanimitat. (4).

PROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.V.A. PER LA COMISSIÓ

D’UNA

INFRACCIÓ

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1970/2017, de 7 de març, es va incoar expedient
administratiu sancionador a S.V.A., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C16/26461, aixecada en data 20 de setembre de 2016 a les 21:15
hores pels Agents de la Policia Local número 3838 i 3778 i l’acta número C17/01298,
aixecada en data 16 de gener de 2017 a les 20:20 hores pels Agents de la Policia
Local número 3808 i 3138, referents al Parc de La Llibertat de Mataró.

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa al Parc de la Llibertat, concretament un gos de
raça Stafforshire.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a S.V.A., en
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data 21 de març de 2017, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions,

oferint

a

la/les

persona/es

interessada/es

la

possibilitat

de

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
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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. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa
la Ley 50/1999.
4. 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.V.A.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
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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 transcedència 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 continunitat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
A l’hora de graduar la sanció s’ha tingut en compte la reiteració, atès que els agents
denunciants van aixecar actes a la persona denunciada el dia 20/09/2016 i el dia
16/01/2017 per les mateixes infraccions.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,05 euros a S.V.A., 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
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d’una sanció de 500,00 euros a S.V.A., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a S.V.A., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,51 euros a S.V.A., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti 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 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero.
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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 S.V.A., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 500,00 euros a S.V.A., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a S.V.A., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 400,51 euros a S.V.A., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

16 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.R.T PER LA COMISSIÓ D’UNA
INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS.

45

Data d’actualització. 02/02/2018

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 1167/2017, de 9 de febrer, es va incoar expedient
administratiu sancionador a D.R.T., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C16/25081, aixecada en data 7 de setembre de 2016 a les 20:20 hores
pels Agents de la Policia Local número 3848 i 3508, referent a la Ronda de Rafael
Estrany de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa a la cantonada de la Ronda de Rafael Estrany
amb el carrer Arquitecte Goday (Parc de Rocafonda), concretament un gos de raça
Stafforshire.
Els agents denunciants van constatar que en el moment dels fets, el Parc de
Rocafonda estava ple de menors jugant.
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.R.T., en data 28 de febrer de 2017. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 21 de març 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.
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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:
5. 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.
6. 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:
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• D.R.T.

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 transcedència 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 d’intencionalitat.
b) La continunitat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
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A l’hora de graduar la sanció s’ha tingut en compte la naturalesa dels perjudicis
causats, en haver constatat els agents denunciants que en el moment dels fets hi
havia nens jugant al parc.
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 D.R.T., 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 400,51 euros a D.R.T., 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 resulti 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.
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Per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero.
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.R.T., 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 400,51 euros a D.R.T., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

17 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A R.E.H PER LA COMISSIÓ
D’UNA

INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La Sra. Núria Moreno Romero, regidora delegada de via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
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“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 525/2017, de 23 de gener, es va incoar expedient
administratiu sancionador a R.E.H., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C16/23508, aixecada en data 21 d’agost de 2016 a les 17:25 hores
pels Agents de la Policia Local número 3598 i 3958, referent a la Carretera de Mata,
89 de 08304 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos de raça Pit
bull.
El denunciat circulava amb bicicleta per diferents carrers, el gos anava darrera seu, a
uns 2 metres de distància, i pel mig de la calçada.
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
R.E.H., en data 31 de gener 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 23 de febrer 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
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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:
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
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Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es
desenvolupa la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• R.E.H.

SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
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 transcedència 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
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especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continunitat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
A l’hora de graduar la sanció s’ha tingut en compte la transcendència social i el
perjudici causat per la infració comesa, atès que el gos anava deslligat pel mig de la
calçada.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,05 euros a R.E.H., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 500,00 euros a R.E.H., 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 400,51 euros a R.E.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a R.E.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
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MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la 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 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en
matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a R.E.H., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 500,00 euros a R.E.H., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

55

Data d’actualització. 02/02/2018

TERCER.- Imposar una sanció de 400,51 euros a R.E.H., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a R.E.H., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

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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