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ACTA NÚM. 18 /2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 25 DE SETEMBRE DE 2017.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de setembre 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:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5na Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència
3na. Tinent d’Alcalde

Na Núria Calpe i Marquet

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

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

2 DESPATX OFICIAL
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CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació del servei de manteniment de les instal•lacions de climatització dels edificis
municipals, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
4 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de
control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de l’Ajuntament de Mataró i
el seu sector públic, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
5 Modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i dependències municipals,
escoles, escoles bressol, instal•lacions culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de
Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró Audiovisual, i el Consorci Digital Mataró-Maresme.
6 Adjudicar la contractació del servei de reg de l’arbrat i zones verdes de Mataró, a la
mercantil Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (Sifu, SL).
7 Adjudicació de l’ acord marc amb varis empresaris per a la posterior adjudicació de
contractes derivats de manteniment correctiu en equipaments municipals.
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics8 Aprovació definitiva del Projecte d’Urbanització de la Plaça Joan XXIII i els carrers de
Mèxic i Joan Miró.
9 Aprovació inicial del Projecte executiu de la urbanització de la plaça del passatge Lluís
Gallifa
-Servei d’assessorament, Gestió i Planificació10 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 135/2017, de 25 de maig,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona, en relació al recurs contenciós
administratiu 236/2016 A.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic11

Aprovar la imposició de sancions a S.T.V. per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.

12

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

13

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

14

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

15

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

16

Estimar el recurs interposat per A.M.L contra la imposició de sancions en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos.

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

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 25 de setembre de
2017.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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
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-servei de compres i contractacions-

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ

DEL

SERVEI

DE

MANTENIMENT DE LES INSTAL•LACIONS DE CLIMATITZACIÓ DELS EDIFICIS
MUNICIPALS, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ
HARMONITZADA.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe del director de Servies d’Espais Públics i Equipaments
Municipals, es sol·licita la contractació del servei de manteniment de les instal·lacions
de climatització dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 305.901,92 euros, IVA no
inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 917.705,76 euros.
Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 06/09/2017, 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 06/09/2017 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat pel
2017, i la previsió d’existència en els pressuposts que s’aprovin per als exercicis
2018 i 2019.
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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 manteniment de les
instal·lacions de climatització dels edificis municipals de l’Ajuntament de Mataró, per
un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 305.901,92
euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les possibles modificacions contemplades en el plec de clàusules
administratives particulars, el valor estimat del contracte és de 917.705,76 euros.

SEGON: Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Atendre la despesa de fins a 305.901,92 €, més 64.239,40 € en concepte
d’IVA, en total 370.141,32 €, d’acord amb els següents imports i anualitats:
Exercici 2017: 46.267,67 € (doc. A núm. 48294)
Exercicis 2018 i 2019: 323.873,65 (doc A_FUT núm. 48307)
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressuposts municipals que s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a fi
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de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A
L’ÒRGAN INTERVENTOR, EN EL COMPLIMENT DE LES FUNCIONS DE
CONTROL

I

FINANCERA
MITJANÇANT

FISCALITZACIÓ

INTERNA

DE

LA

GESTIÓ

ECONÒMICO-

DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL SEU SECTOR PÚBLIC,
PROCEDIMENT

OBERT

SUBJECTE

A

REGULACIÓ

HARMONITZADA.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 03/04/2017 del cap de l’interventor de fons municipal, es
sol·licita la tramitació d’un servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de
les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera de
l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic, dividit en quatre lots:

Lot 1:
- Ajuntament de Mataró
- AMSA

Lot 2:
- EPE Parc Tecnocampus Mataró
- Fundació Tecnocampus

Lot 3:
- Promocions Urbanístiques Mataró S.A. (PUMSA)
- Porta Laietana SA
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Lot 4:
- Consorci Museu Art Contemporani de Mataró
- EPE Mataró Audiovisual
- Fundació Unió de Cooperadors

. Els pressupost màxim de licitació del contracte es fixa en la quantitat total de
392.718,00 €, IVA no inclòs, desglossat de la següent manera:
- Lot 1: 156.078 €, IVA no inclòs.
- Lot 2: 97.440 €, IVA no inclòs.
- Lot 3: 88.160 €, IVA no inclòs.
- Lot 4: 51.040 €, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de
clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 476.227,99 euros.
Consta a l’expedient:


Informe del secretari general de data 15/09/2017, 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 data 15/09/2015, en el qual s’informa favorablement,
als efectes de la clàusula 8-3 del plec de clàusules administratives generals i l’art.
275 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, els plecs de clàusules econòmiques,
administratives i tècniques particulars que han de regir el contracte.
 la previsió de crèdit adequat i suficient en les corresponents partides dels
pressupostos que aprovi l’

entitat auditada, a càrrec de les quals aniran les

despeses de la present contractació.

Atès el que disposen els arts. 10, 197, 150, 157 a 161 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
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En ús de les facultats que m’atorga el decret Decret d'Alcaldia núm. 4920/2015, de 15
de juny, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Iniciar l’expedient de contractació del servei de suport a l’òrgan interventor,
en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic, dividit en quatre lots, per un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 392.718,00 €, IVA
no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la no
possibilitat de pròrroga i les possibles modificacions contemplades el plec de
clàusules administratives, el valor estimat del contracte és de 476.227,99 euros.

SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i condicions tècniques
particulars que regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant
tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.

QUART. Atendre les despeses que meriti aquesta contractació a càrrec dels
pressuposts de les diferents entitats objecte del contracte.
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressuposts de les diferents entitats objecte del contracte, que s’aprovin
per als exercici 2018 a 2020, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la
present contractació durant les esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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5 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS I
DEPENDÈNCIES

MUNICIPALS,

INSTAL•LACIONS

CULTURALS

L’AJUNTAMENT

DE

MATARÓ,

ESCOLES,
I

ESCOLES

ESPORTIVES,

AIGÜES

DE

WC

MATARÓ,

BRESSOL,

PÚBLICS
SA,

DE

MATARÓ

AUDIOVISUAL, I EL CONSORCI DIGITAL MATARÓ-MARESME.

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

1.Mitjançant acord de Ple de data 6 de maig de 2015 es va adjudicar el servei de
neteja dels edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions
culturals i esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,
Mataró Ràdio, Consorci Digital Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de
Mataró a favor de l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA per import de
13.205.682,92 €, iva inclòs

2. Mitjançant informe de data 18 de setembre de 2017
Compres i

Contractacions proposa tramitar

la Cap del Servei de

les següents modificacions en l’

esmentat contracte:

-El mes de setembre ha entrat en funcionament la nova escola Angeleta Ferrer,
incorporant-se aquest centre al contracte de neteja. Tenint en compte l’espai a netejar
i el grau d’ ocupació es considera necessari dotar el centre en 20 hores de neteja al
dia, de les quals, 6 hores provenen de l’ escola Torre Llauder que fins ara acollia els
alumnes de l’ escola Angeleta Ferrer.
-S’ ha detectat que

en les escoles Marta Mata, Joan Corominas i el Centre d’

Educació Especial les Aigües calia un reforç de la neteja atenent el nombre d’
alumnes i la major ocupació dels diferents espais del centre, i per tant es considera
necessari incrementar en dues hores al dia la neteja de les escoles i una hora al dia
la del Centre d’ Educació Especial.
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-Els Casals de la gent gran de l’ Havana i de les Santes-Escorxador que fins ara
només es netejaven en dies alterns es considera necessari donar un servei diari de
neteja, passant a prestar-se el servei de neteja de dilluns a divendres.
- Els lavabos de la platja

durant el període d’ hivern s’ obren de divendres a

diumenge. S’ han rebut diverses peticions ciutadanes demanant que estiguin oberts
tota la setmana. Es considera procedent redistribuir les hores de neteja per poder
donar servei durant tot l’any.

3. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present modificació a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament
aprovats per la present anualitat, i es preveu l’existència de crèdit en els
pressupostos que s’ aprovin per als exercicis de 2018 a 2019.
Fonaments de dret
D’acord amb el previst en l’art. 219 en relació amb l’art. 106 del RDleg. 3/2011 de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic,
la clàusula vint-i-unena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen
la present contractació preveu la possibilitat de modificar el contracte, sense que les
modificacions puguin superar el 10 % de l’import de licitació del contracte.

El Ple municipal en data 7 de juliol de 2016 va aprovar delegar a la Junta de Govern
les modificacions del contracte que no superin el 10 % de l’ import de licitació del
contracte.
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- Aprovar les següents modificacions del contracte del servei de neteja dels
edificis i dependències municipals, escoles, escoles bressol, instal·lacions culturals i
esportives, WC públics de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, Mataró
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Ràdio, Consorci Digital Maresme i Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró,
adjudicat a l’empresa Servicios Especiales de Limpieza SA :

- Increment del contracte en 7.111,49 hores ordinàries a l’any, per un import de
92.043,09 €, iva inclòs, amb el següent detall:
-Casals de la gent gran de les Santes- Escorxador i de l’ Havana, increment de la
periodicitat de 3 a 5 dies a la setmana
- Escola Angeleta Ferrer, 20 hores al dia de dilluns a divendres
-Escola Marta Mata, increment de 2 hores/dia de dilluns a divendres
-Escola Joan Corominas, increment de 2 hores/dia de dilluns a divendres
-Centre d’ Educació Especial Les Aigües, increment d’ una hora la dia de dilluns a
divendres
-Disminució del contracte en 1.430,01 hores ordinàries l’any per un import de
21.375,14 € iva inclòs, amb el següent detall:
-Escola Torre Llauder, disminució de 6 hores/dia de dilluns a divendres

Segon- Aprovar el reajustament de les hores diàries de neteja dels lavabos de la
platja durant el període d’ hivern, de l’ 1 d’ octubre al 30 d’ abril, per poder donar
servei tots els dies de l’any

Tercer.- Autoritzar i disposar a favor de l’ empresa Servicios Especiales de Limpieza,
SA

l’import de 139.220,79 €, amb el següent detall:

Relació AD nº 3560 per import de 23.740,35 €
Relació ADFUT nº 3561 per import de 115.480,44 €
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Quart.- Aprovar les següents operacions comptables inverses:

AD/ núm. 97990 per import de 897,68 €
ADFUT/ núm. 97992 per import de 3.291,48 €

Cinquè.-Condicionar els efectes del present acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient en les corresponents partides dels pressupost

de l’Ajuntament

que s’

aprovin per als exercicis 2018 a 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant les expressades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

6 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE REG DE L’ARBRAT I
ZONES VERDES DE MATARÓ, A LA MERCANTIL SERVEIS INTEGRALS DE
FINQUES URBANES, SL (SIFU, SL).

El senyor 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 d’abril de 2017 es va iniciar el
procediment per la contractació del servei de reg de l’arbrat i les zones verdes de
Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
74.100,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.
2. Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar sis licitadors:


Servobiat, SL.



L’Arca del Maresme, SL.



Fomento de Construcciones y Contratas, SA. (FCC)



Negocios Puerto 1975, SL. (La Cyca)

12

Data d’actualització: 05/02/2018



Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (Sifu, SL)



Moix Serveis i Obres, SL.

3. En sessió pública de la Mesa de Contractació, de data 18/05/2017, va tenir lloc
l’obertura del sobre 2, corresponent a l’oferta econòmica, amb el següent resultat:
Licitador

Oferta preu jornada
IVA no inclòs
236,31€
239,15€
244,39€
383,60€
232,28€
693,45€

FCC, SA.
L’Arca del Maresme, SL.
La Cyca
Sevobiat, SL.
Grupo Sifu, SL.
Moix Serveis i Obres, SL.

4. Per tal de comprovar els drets laborals del personal, es va sol·licitar desglossament
econòmic de l’oferta. Els aclariments són acceptats mitjançant informe de data
09/06/2017, de la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics,
d’acord amb el quadre que s’annexa a l’informe esmentat. L’aclariment de FCC
justifica preus sobre una jornada de 8 hores quan a la seva oferta econòmica havia
ofertat el mateix preu per una jornada de 6,40 hores. No obstant, la tècnica, valora
l’oferta econòmica signada. S’adjunta còpia de l’informe.

5. Mitjançant el mateix informe, la tècnica de la Secció de Jardineria de Servei
d’Espais Públics, proposa l’adjudicació del contracte a l’empresa Grupo Sifu, SL. en
tractar-se de l’oferta econòmicament més avantatjosa. Per tant, la classificació és la
següent:

Licitador
Sifu, SL.
FCC, SA.
L’Arca del Maresme, SL.
La Cyca
Sevobiat, SL.
Moix Serveis i Obres, SL.

Oferta preu jornada
IVA no inclòs
232,28€
236,31€
239,15€
244,39€
383,60€
693,45€
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Puntuació
100,00
98,29
97,13
95,04
60,55
33,50

Data d’actualització: 05/02/2018

6. Per escrit de data 24/07/2017, Sifu, SL declara que la realització del servei a durà a
terme mitjançant la contractació de personal amb discapacitat.

7. Existeix crèdit adequat i suficient a la partida 710102/171130/21000 del pressupost
aprovat per a l’exercici 2017 i es preveu la seva existència en els pressupostos que
s’aprovin pels exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les despeses que es preveu
meriti la present contractació durant les esmentades anualitats.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de reg de l’arbrat i zones verdes de
Mataró, a la mercantil Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (Sifu, SL), per un
preu unitari de 232,28 € per cada jornada de 6h. 40 min., lloguer de vehicles, inclòs
xofer i peó.
SEGON. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti,
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.019,65 euros,
corresponent al 5% del preu 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).
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c) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb

declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.

d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’art. 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 55.500
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 37.000 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).
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Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
TERCER. Un cop hagi aportat tota la documentació 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. Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 80,00
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.

CINQUÈ. Disposar a favor de Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL (Sifu, SL)
l’import de 60.392,94 €, més 12.682,32 € en concepte d’IVA, en total 73.075,46
euros, a càrrec de la partida 710102/171130/21000, aprovant a l’efecte els següents
documents comptables:

Exercici 2017:
 Document comptable A/ núm. 58615 per import de 44.830,50 €
 Document comptable AD núm. 89176 per import de 6.850,83 €

Exercicis 2018 i 2019
Document comptable A_FUT/ núm. 89186, per import de 44.830,50 €
Document comptable AD_FUT núm. 89194, per import de 66.224,63 €
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la corresponent partida del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovi pels
exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les esmentades anualitats.

SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

16

Data d’actualització: 05/02/2018

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

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 8 de maig de 2017, es va iniciar el
procediment per la contractació de acord marc amb varis empresaris per a la
posterior

adjudicació

de

contractes

derivats

de

manteniment

correctiu

en

equipaments municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 939.565,04 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte, dividit en dos lots:

- Lot 1: Serveis de manteniment correctiu dels equipaments municipals per un import
fixat fins a 5.000 iva exclòs: 469.782,52 €, IVA no inclòs.
Es seleccionarà un empresari per cada especialitat: Treballs de paleta, pintura, fusteria de fusta,
fusteria d’ alumini, vidrier, serralleria, paviments continus i desembossaments.

- Lot 2: Serveis de manteniment correctiu dels equipaments municipals per un import
de més de 5.000 iva exclòs, i fins a 50.000 €, iva exclòs: 469.782,52 €, IVA no inclòs.
Es seleccionaran cinc empreses per realitzar treballs de paleta, pintura, fusteria, fusteria
d’alumini, vidres, serralleria, paviments continus i desembossaments. Les empreses
seleccionades hauran de realitzar totes les especialitats.
2. Durant el termini de presentació d’ofertes van presentar ofertes els següents
licitadors:
LOT 1:
Assista Casa 2005 S.L.
Catalana de Treballs i Obres S.L.
Construcciones Garcia Cano e hijos S.A.
Construcciones y Servicis Faus S.A.
Constraula Enginyeria i Obres S.A.U
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Construtoni Ponce S.L.U.
Fuentes y Ariza S.A.
Hidrotec Sanejament S.L.
Vialitat i Serveis S.L.U.
Núria Bassas i Solà

LOT 2:
Assista Casa 2005 S.L.
Catalana de Treballs i Obres S.L.
Construcciones Garcia Cano e hijos S.A.
Construcciones y Servicios Faus S.A.
Constraula Enginyeria i Obres S.A.U.
Construtoni Ponce S.L.U.
Fuentes y Ariza S.A.
Iberland, inmuebles y reformas S.L.
Serveis Integrals de manteniment Rubatec S.A.
Valoriza Facilities S.A.U.
Vialitat i Serveis S.L.U.

3. En sessió de la Mesa de Contractació de data 29 de juny es va procedir a
l’obertura del sobre 2 (econòmic). Tras l’obertura de les proposicions econòmiques,
es posa de manifest el següent:
En relació a les ofertes del LOT 1 – Serveis de manteniment correctiu dels
equipaments municipals per un import de fins a 5.000€, IVA no inclòs
- Que l’oferta que presenta NÚRIA BASSAS I SOLÀ pels treballs de fusteria, no
s’ajusta als paràmetres demanats per la presentació de les ofertes i s’ha
d’excloure.
- Que l’oferta pels treballs de paleta que presenta l’empresa CONSTRAULA
ENGINYERIA I i

l’oferta pels treballs de pintura, fusteria alumini, serralleria i

paviments continus que presenta FUENTES Y ARIZA S.A., poden ser

18

Data d’actualització: 05/02/2018

considerades desproporcionades o anormals, atesa la baixa sobre el preu de
licitació.
Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), totes dues empreses presenten justificació de les seves respectives
ofertes. S’adjunta documentació justificativa i informe de valoració al respecte de
data 14 de setembre de 2017, de la cap del Servei d’Equipaments Municipals.
En relació a les ofertes del LOT 2 – Serveis de manteniment correctiu dels
equipaments municipals per un import de més de 5.000€, IVA no inclòs i fins a
50.000€ IVA no inclòs.
- Que l’oferta presentada per VIALITAT I SERVEIS S.L.U. pot ser considerada
desproporcionada o anormal, atesa la baixa sobre el preu de licitació.
Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), VIALITAT I SERVEIS, S.L.U. no presenta justificació de la seva oferta,
per la qual cosa se l’ha d’excloure de la licitació. S’adjunta informe al respecte de
data 14 de setembre de 2017, de la cap del Servei d’Equipaments Municipals.
4. En l’informe esmentat de la cap del Servei d’Equipaments Municipals, es proposa
les següents adjudicacions en relació al LOT 1:
Especialitat / Sublot
Treballs de Paleta
Treballs de Pintura
Treballs de Fusteria
Treballs de Fusteria Alumini
Treballs de Vidrier
Treballs de Serralleria
Treballs de Paviments
Continus
Treballs de desembossaments

LOT 1
Adjudicatari
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES
S.A.U.
FUENTES Y ARIZA S.A.
CONSTRUCCIONES GARCIA CANO
E HIJOS S.A.
CONSTRUTONI PONCE S.L.U.
CONSTRUTONI PONCE S.L.U.
FUENTES Y ARIZA S.A.
FUENTES Y ARIZA S.A.
HIDROTEC SANEJAMENT S.L.
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Baixa
presentada
28,10%
28,65%
18,00%
13,41%
10,59%
21,05%
13,21%
21,00%
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5. En relació al LOT 2, sense tenir en compte l’empresa Vialitat i Serveis, S.L.U., i
d’acord amb l’informe esmentat, les empreses proposades per a l’adjudicació de les
quatre primeres posicions del lot 2 són les següents:
LOT 2
Posició 1
Posició 2
Posició 3
Posició 4

Adjudicatari
VALORIZA FACILITIES S.A.U.
CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U.
FUENTES Y ARIZA S.A.
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.

Baixa presentada
30,70%
30,05%
28,50%
28,00%

6. Es produeix un empat en la cinquena posició de les empreses que resultaran
adjudicatàries entre CONSTRUCCIONES GARCIA CANO E HIJOS S.A. i
CONSTRUTONI PONCE S.L.U., que presenten una baixa del 20% totes dues.

7. Requerides les empreses empatades perquè acreditin el compliment dels criteris
de preferència en els termes de la clàusula 1.19 del plec administratiu, persisteix
l’empat entre ambdues empreses.
8. Com a conseqüència de l’exposat en el punt anterior, en sessió de la Mesa de
contractació de 21 de setembre de 2017, es celebra un sorteig, d’acord amb el previst
als plecs en cas de igualació de proposicions.
9. Efectuat el sorteig públicament, resulta guanyadora l’empresa CONSTRUTONI
PONCE, SLU., per la qual cosa, correspon classificar-la com a adjudicatària en
cinquena posició del Lot 2.

10. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la
present contractació a les corresponents partides del pressupost municipal aprovat
per a l’exercici 2017. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient
pels exercicis 2018 i 2019.
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D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Declarar exclosa l’empresa de NÚRIA BASSAS I SOLA en no s’ajustar-se
la seva oferta als paràmetres requerits, i declarar exclosa l’empresa VIALITAT I
SERVEIS, S.L.U. en no haver justificat la seva oferta.
SEGON. Adjudicar, pels preus unitaris oferts a les respectives ofertes, l’acord marc
del servei de manteniment correctiu en els edificis municipals a les empreses
següents:


LOT 1 – Treballs de manteniment per un import de fins a 5.000€ IVA no
inclòs.



-

1.1. Treballs de Paleta: CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U.

-

1.2 Treballs de Pintura: FUENTES Y ARIZA S.A.

-

1.3. Treballs de Fusteria: CONSTRUCCIONES GARCIA CANO E HIJOS S.A.

-

1.4. Treballs de Fusteria Alumini: CONSTRUTONI PONCE S.L.U.

-

1.5. Treballs de Vidrier: CONSTRUTONI PONCE S.L.U.

-

1.6. Treballs de Serralleria: FUENTES Y ARIZA S.A.

-

1.7. Treballs de Paviments Continus: FUENTES Y ARIZA S.A.

-

1.8. Treballs de desembossaments: HIDROTEC SANEJAMENT S.L.

LOT 2 – Treballs de manteniment per un import de 5.000€ IVA no inclòs fins
a 50.000€ IVA no inclòs.

1) VALORIZA FACILITIES S.A.U.
2) CONSTRAULA ENGINYERIA I OBRES S.A.U.
3) FUENTES Y ARIZA S.A.
4) SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.
5) CONSTRUTONI PONCE S.L.U.
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El contracte s’haurà d’executar d’acord amb les condicions ofertes per les
adjudicatàries en les seves proposicions.

TERCER. Condicionar les anteriors adjudicacions al fet que les empreses
adjudicatàries aportin, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la
recepció de la notificació de l’adjudicació la documentació següent:
a) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró equivalent al 5% de l’import d’adjudicació, concretament:

-

CONSTRAULA EGINYERIA I OBRES S.A.U.
Documentació justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 9.328,50€ en concepte de garantia
definitiva per a l’adjudicació del Lot 1.1., i l’import de 4.697,83€ per a
l’adjudicació del Lot 2.

-

FUENTES Y ARIZA S.A.:
Documentació justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 6.309,88€ en concepte de garantia
definitiva per a l’adjudicació del Lot 1.2., 1.6., i 1.7. i l’import de 4.697,83€ en
concepte de garantia definitiva per a l’adjudicació del Lot 2.

-

CONSTRUCCIONES GARCIA CANO E HIJOS S.A.:
Documentació justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 612,50€ en concepte de garantia definitiva
per a l’adjudicació del Lot 1.3.

-

CONSTRUTONI PONCE S.L.U.:
Documentació justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 6.148.67€ en concepte de garantia
definitiva per a l’adjudicació del Lot 1.4. i 1.5. i l’import de 4.697,83€ en
concepte de garantia definitiva per a l’adjudicació del Lot 2.
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-

HIDROTEC SANEJAMENT S.L.:
Documentació justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 1.089,62€ en concepte de garantia
definitiva per a l’adjudicació del Lot 1.8.

-

VALORIZA FACILITIES S.A.U.:
Documentació justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 4.697,83€ en concepte de garantia
definitiva per a l’adjudicació del Lot 2.

-

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.:
Documentació justificativa d’haver dipositat a la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 4.697,83€ en concepte de garantia
definitiva per a l’adjudicació del Lot 2.

b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions. (Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.
e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

f)

Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes
del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta
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Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de
pagament en període executiu.

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin els
següents volums anuals de negocis –segons el/s lot/s adjudicat/s-, referits a l’any
de més volum de negoci dels tres últims acabats:
h)
Lot 1:
1.1. Treballs de paleta: Mínim de 186.569€.
1.2. Treballs de pintura: Mínim de 36.226€.
1.3. Treballs de fusteria: Mínim de 12.249€.
1.4. Treballs de fusteria d’alumini: Mínim de 72.438€.
1.5. Treballs de vidrier: Mínim de 50.534€.
1.6. Treballs de serralleria: Mínim de 59.281€.
1.7. Treballs de paviments continus: Mínim de 30.689€.
1.8. Neteja i desembussos: Mínim de 21.792€.
Lot 2:
Mínim de 469.782,52€.

i)

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

j)

Certificats de bona execució, amb el requisit mínim d’un import anual acumulat en
l'any de major execució que sigui igual o superior a:
Lot 1:
1.1. Treballs de paleta: Mínim de 130.598€, IVA no inclòs.
1.2. Treballs de pintura: Mínim de 25.358€, IVA no inclòs.
1.3. Treballs de fusteria: Mínim de 8.574€, IVA no inclòs.
1.4. Treballs de fusteria d’alumini: Mínim de 50.706€, IVA no inclòs.
1.5. Treballs de vidrier: Mínim de 35.373€, IVA no inclòs.
1.6. Treballs de serralleria: Mínim de 41.496€, IVA no inclòs.
1.7. Treballs de paviments continus: Mínim de 21.482€, IVA no inclòs.
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1.8. Neteja i desembussos: Mínim de 15.254€, IVA no inclòs.

Lot 2:
Mínim de 328.847 €, IVA no inclòs.
Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al
qual s’hagi prestat el servei.

k) 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 del compliment de la LO
3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és exigible pel nombre
de personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a
aquesta normativa.
S’adverteix als licitadors que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que
ha retirat la seva oferta.
QUART. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de
31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els
documents i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una
declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el
certificat no han experimentat variació.
CINQUÈ. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de
l’endemà de la recepció del requeriment.
SISÈ. Requerir les empreses adjudicatàries a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin en concepte de
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publicació dels anuncis de licitació al BOPB (81,16€) i al BOE (400,91€) el imports
següents:

-

CONSTRAULA EGINYERIA I OBRES S.A.U.: 143,93€.

-

FUENTES Y ARIZA S.A.: 112,96€.

-

CONSTRUCCIONES GARCIA CANO E HIJOS S.A.: 6,28€.

-

CONSTRUTONI PONCE S.L.U.: 111,30€.

-

HIDROTEC SANEJAMENT S.L.: 11,18€.

-

VALORIZA FACILITIES S.A.U.: 48,21€.

-

SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC S.A.: 48,21€.

SETÈ. Disposar a favor de les empreses adjudicatàries, l’import total de
1.136.873,70€, a càrrec de les partides que s’indiquen a continuació i desglossat de
la següent manera:

Partides:
Promoció Econòmica 710202/241010/21200; Escoles Bressol 710201/323120/21200;
Escolars 710201/323200/21200;

Miquel Biada 710201/324100/21200;

Culturals 710202/330110/21200;

Esportius 710201/342130/21200;

Mercats 710202/431240/21200;

Edificis Municipals 710202/920710/21200.

- Document AD núm. 96526 per import de 255.452,12€
- Document AD_FUT núm. 96533 per import de 881.421,58€
VUITÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar les següents operacions
comptables inverses: Document A/ núm. 96521 per import de 255.452,12 € i
Document A_FUT/ núm. 96523 per import de 881.421,58 €
NOVÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
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DESÈ.

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

contractant.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics8 APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA
JOAN XXIII I ELS CARRERS DE MÈXIC I JOAN MIRÓ.
Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via pública, Equipaments i Espais
públics presenta la proposta següent:
“La Junta de Govern, en data 22 de maig de 2017, va aprovar inicialment el Projecte
d’urbanització de la plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró, amb un
pressupost de 409.998,57 EUR, IVA inclòs.

En data 15/06/2017 el Sr. J.C.M. va presentar una instància on mostrava el seu
desacord amb l’esmentat projecte,

ja que contempla

la supressió de places

d’aparcament en el barri.
Un cop examinada aquesta al·legació el criteri d’aquest Ajuntament és desestimar-la
perquè la priorització de la plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró va ser
consensuada amb totes les entitats del barri en les meses de concertació (prèvies a la
presentació de la sol·licitud d’acolliment de la convocatòria de la Llei de Barris de
2007) i, amb la construcció del Parc de Rocafonda ja es van tenir en compte les
places d’aparcament que es suprimirien en les diferents actuacions al barri, entre elles
la de la Plaça Joan XXIII.
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La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents A C O R D S :
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades al Projecte d’urbanització de la
plaça Joan XXIII i els carrers de Mèxic i Joan Miró d’acord amb les consideracions
que figuren a la part expositiva.
Segon. –Aprovar definitivament el “Projecte d’urbanització de la plaça Joan XXIII i els
carres de Mèxic i Joan Miró”

per un pressupost d’execució per contracte de

409.998,57 EUR, IVA inclòs.
Tercer.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva i comunicar-lo a la persona
interessada“.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

9 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DEL PASSATGE LLUÍS GALLIFA

Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via pública, Equipaments i Espais
públics presenta la proposta següent:
“Els serveis tècnics del Servei d’Espais Públics de l’Ajuntament de Mataró han
redactat el Projecte executiu de la urbanització de la plaça del passatge Lluís Gallifa
amb un pressupost de 227.429,71 EUR, sense IVA (275.189,95 EUR, IVA inclòs).

El present Projecte té per objecte definir i valorar les obres de la urbanització de la
Plaça del passatge Lluís Gallifa que queda delimitada per aquest passatge i pels
carrers Castaños, Francisco Pizarro i Llauder.
L’objectiu de l’actuació és recuperar una plaça urbana per a la millora de la qualitat de
vida de les persones, amb la construcció de noves voreres i nous espais que faran
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possible la utilització com a passeig i espai relacional d’una de les principals places
del barri.
El projecte contempla la creació d’una plaça amb diferents paviments tous i durs
responen a l’ús de cada zona de la plaça i d’un passeig en diagonal que facilita la
connexió entre els carrers Castaños i Llauder.

Amb aquesta finalitat, es proposa la reordenació geomètrica de la plaça per permetre
l’ampliació de voreres, l’eliminació de barres arquitectòniques, la millora de la
il·luminació, la col·locació d’arbrat i de mobiliari urbà.

El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del
Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres.

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

La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents A C O R D S :
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte executiu de la urbanització de la plaça del
passatge Lluís Gallifa” amb un pressupost de 227.429,71 EUR, sense IVA.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que de no presentar-se'n
cap, esdevindrà aprovat definitivament.
Tercer. Comunicar aquest acord al Servei de Gestió Econòmica, al Servei de Policia i
al Servei de Mobilitat”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

29

Data d’actualització: 05/02/2018

-Servei d’assessorament, Gestió i Planificació-

10 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA
NÚM. 135/2017, DE 25 DE MAIG, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 5 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 236/2016 A.

Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via pública, Equipaments i Espais
públics dóna compte del següent:
“En data 26 d’octubre de 2015, per Decret 7993/2015, la regidora delegada de Via
Pública, Equipaments i Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions
presentades pel Sr. R.S.R. i imposar una sanció de 200 € per la comissió d’una
infracció greu en matèria de trànsit.
L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 236/2016 A pel
Jutjat Contenciós Administratiu 5 de Barcelona.

En data 25 de maig de 2017, practicades les actuacions processals procedents, es
dictà sentència núm. 135/2017 que resol: “Desestimo el recurs contenciós
administratiu interposat per la representació processal del senyor R.S.R. davant de la
resolució de la regidora de Via Pública, Equipaments i Espais Públics, de 4 de gener
de 2017 desestimant el recurs de reposició contra la resolució sancionadora en
matèria de trànsit per import de 200 euros i pèrdua de 4 punts. Imposo les costes
processals a la part actora en la quantia màxima de 50 euros atesa la naturalesa
d’aquest procediment”.
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO:
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PRIMER.-

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm.
135/2017, de 25 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 5
de Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 236/2016 A.

SEGON.-

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

Es donen per assabentats

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

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

11

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.T.V. PER LA COMISSIÓ

D’UNA
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GREU

EN
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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 5633/2017, de 16 de juny, es va incoar expedient
administratiu sancionador a S.T.V., per la comissió de presumpta infracció en matèria
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de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C17/03686, aixecada en data 8 de febrer de 2017 a les 21:45 hores
pels Agents de la Policia Local número 3788 i 3778, referent a la Plaça de Granollers,
11 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 Plaça Granollers.
Aquests agents van descriure a l’esmentat gos amb les següents característiques
físiques:
*Forta musculatura, aspecte poderós, robust, configuració atlètica.
*Pèl curt, cap voluminós i robust, amb crani ample.
*Coll ample, musculós i curt.
*Pit massís, ample i gran, llom musculat i curt.
A l’hora de considerar aquest gos com de raça considerada potencialment perillosa
s’ha tingut en compte l’article 2.1.b) del RD 287/2002, de 22 de marzo, pel qual es
desenvolupa la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, que estableix que seran considerats
potencialment perillosos els animals de l’espècie canina que es corresponguin amb
totes o la majoria de les característiques que figuren a l’Annex II de l’esmentat
reglament.
“ANEXO II
Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las
características siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad,
vigor y resistencia.
b)Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre
50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y
profunda.
f) Cuello ancho, musculoso y corto.

32

Data d’actualització: 05/02/2018

g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y
corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores
muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.”
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a S.T.V., en
data 27 de juny 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.
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2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa
la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• S.T.V.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
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una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, 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 2.404,05 euros a S.T.V., per la comissió d’una infracció molt greu a
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l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,00 euros a S.T.V., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a S.T.V., 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 S.T.V., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, 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

36

Data d’actualització: 05/02/2018

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 S.T.V., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a S.T.V., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a S.T.V., 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 S.T.V., 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. (6).
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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 4715/2017, de 22 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.L.M., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C16/15167, aixecada en data 29 de maig de 2016 a les 20:15 hores
per la Policia Local número 3618 i 3688, referent a l’Avinguda de Josep Puig i
Cadafalch 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

l’Avinguda

Puig

i

Cadafalch,

134,

concretament un gos de raça Staffordshire.
La persona denunciada passejava el gos per una zona amb afluència de persones i a
uns cent metres d’un parc.
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
A.L.M., en data 29 de maig 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 16 de juny 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:
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. 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.
7. 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.
8. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa
la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.L.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
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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 2.404,05 euros a A.L.M., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,00 euros a A.L.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 200,51 euros a A.L.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a A.L.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, 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.
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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 A.L.M., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a A.L.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a A.L.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a A.L.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
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CINQUÈ.- 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. (6).

13 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.M.G 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:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 4709/2017, de 22 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.M.G., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/06139, aixecada en data 3 de març de 2017 a les 22:05 hores
pels Agents de la Policia Local número 2828 i 3848, referent a l’Avinguda de la
Gatassa de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Que els agents denunciants es trobaven realitzant vigilància per la zona, quan han
observat a una noia plorant i molt nerviosa entremig d’un cotxe estacionat del carrer i
agafant en braços a un gos.
Que la referenciada es dirigia a un altre jove i li deia que lligués al seu gos.
Que els agents han observat un gos de raça considerada potencialment
perillosa deslligat i sense morrió, concretament un gos de raça Pit Bull creuat amb un
gos de raça Staffordshire.
Que han procedit a identificar a aquest jove, resultant ser un menor.
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
A.M.G., en data 29 de maig de 2017. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
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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 16 de juny de 2017), segons el que disposa l’article 44 de la
Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.

FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es
desenvolupa la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.M.G.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
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des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais
Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
La naturalesa dels perjudicis causats a terceres persones, és el criteri que s’ha tingut
en compte a l’hora de graduar la sanció i justifiquen el seu import en l’extensió
proposada, atès l’incident que ha provocat el gos que portava la persona denunciada
amb una noia del carrer que passejava tranquil·lament amb el seu gos.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,05 euros a A.M.G., 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 A.M.G., 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 A.M.G., 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 A.M.G., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, 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
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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 A.M.G., 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 A.M.G., 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 400,51 euros a A.M.G., 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 A.M.G., 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:

14

Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A E.C.M PER LA COMISSIÓ

D’UNA

INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
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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 4713/2017, de 22 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a E.C.M., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/00811, aixecada en data 11 de gener de 2017 a les 10:55
hores pels Agents de la Policia Local número 3118 i 3208, referent al Carrer de Joan
Maragall, 107 de 08303 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 carrer Joan Maragall, 107, concretament un
gos creuat de raça American Stanford amb Pit Bull.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
E.C.M., en data 29 de maig 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 16 de juny 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:
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es
desenvolupa la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
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l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
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d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, 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 2.404,05 euros a E.C.M., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,00 euros a E.C.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 200,51 euros a E.C.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d 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 E.C.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, 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.
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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 E.C.M., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a E.C.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a E.C.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
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QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a E.C.M., 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:

15

Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A H.M.M.C 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:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 5604/2017, de 16 de juny, es va incoar expedient
administratiu sancionador a H.M.M.C., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C16/29657, aixecada en data 21 d’octubre de 2016 a les 21:05
hores per la Policia Local número 3838 i 2828, referent al Parc de Cerdanyola 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 Cerdanyola, concretament un gos de
raça Rotwailer creuat amb Pastor Alemany.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a H.M.M.C., en
data 13 de juliol 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
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ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics no subjecte amb una cadena,
implica una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• H.M.M.C.
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SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, 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.
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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 H.M.M.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.

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

57

Data d’actualització: 05/02/2018

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 H.M.M.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

Unanimitat. (6).

16 ESTIMAR EL RECURS INTERPOSAT PER A.M.L CONTRA LA IMPOSICIÓ
DE SANCIONS 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 PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l’Ajuntament un recurs
de reposició interposat per A.M.L., en data 22 de maig de 2017, contra la resolució
sancionadora de la Junta de Govern Local, de data 24 d’abril de 2017, per infracció
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
SEGON.- Atès que l’esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa,
essent, per tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix
l’article 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
TERCER.- Atès que el recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes
legalment previst a l’efecte, segons l’article 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, havent-se
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notificat en legal forma la resolució de l’expedient a A.M.L., en data 9 de maig de
2017.

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS:
El senyor A.M.L. manifesta en el seu escrit de recurs que ha estat sancionat a
l’expedient número SJAVP-2016/00800-GP per una infracció greu en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos, consistent en portar un gos de raça
considerada potencialment perillosa sense tenir assegurança de responsabilitat civil
pel mateix.
El senyor A.M.L. al·lega que en la data dels fets el gos disposava d’assegurança de
responsabilitat civil.
A fi d’acreditar les manifestacions realitzades aporta còpia de la pòlissa número
64004739-5 de la companyia SegurCaixa Adeslas S.A i còpia del rebut vigent en la
data dels fets.
Per tot això, sol·licita l’anul·lació de l’esmentada sanció.
Revisat l’escrit i la documentació aportada aquesta part ha de procedir a estimar el
recurs presentat, atès que el dia que els agents denunciants varen aixecar l’acta que
originà l’inici del present expedient administratiu sancionador, el gos que portava el
senyor A.M.L. disposava d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un
import de 180.000 euros, quan la normativa vigent estableix un import mínim de
150.253 euros.
Així mateix, disposa l’article 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que: “Contra
las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.”
CONCLUSIÓ:
Per tot allò anteriorment exposat, s’entén que procedeix estimar el recurs de
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reposició interposat per A.M.L., i, per tant, revocar parcialment la resolució
sancionadora esmentada en els antecedents procedimentals per no haver quedat
acreditada la infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos
que recorre, procedint a anul·lar la sanció corresponent.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que 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
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del
Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, proposo a la Junta
de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Estimar el recurs de reposició interposat per A.M.L., pels motius recollits
en la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Acordar l’anul·lació parcial de la liquidació emesa per import de 400,00
euros a càrrec de Alexander
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’ORGT.

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i cinc 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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