ACTA NÚM. 14/2013 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 29 DE JULIOL DE 2013.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el vint-i-nou de juliol de dos mil tretze, 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 JOAN MORA I BOSCH, Alcalde - president

Hi concorren:
En Joan Mora i Bosch
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez
En Pere Galbany i Duran
En Miquel Rey i Castilla

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3ra. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
Regidor

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

Excusen la seva assistència la senyora Olga Ortiz i Moreno, Regidora i el senyor En
Ramon Reixach i Puig, Regidor

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 15 de juliol de
2013.

2

DESPATX OFICIAL

1

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Gestió Econòmica3

Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2013.
-Servei d’Ingressos-

4

Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 477/2010, interposat
per l’ AJUNTAMENT contra la resolució del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de
Catalunya, la qual va estimar la reclamació econòmica administrativa interposada per
l’entitat BBVA, SA.

5

Donar-se per assabentada de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 478/2010, interposat
per l’Ajuntament contra la resolució dictada pel Tribunal Econòmic Administratiu Regional
de Catalunya, la qual va estimar la reclamació econòmica administrativa interposada per
l’entitat HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS, SA , en relació amb uns epígrafs de
l’Impost sobre activitats econòmiques.
-Servei de Compres i Contractacions-

6

Adjudicació dels serveis postals per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA,
grup PUMSA i el TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM).

7

Adjudicació del servei de socorrisme a la piscina municipal
CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES
-Comunicació-

8

Autorització de la signatura d’un conveni entre Mataró Audiovisual i Mataró-Maresme
Digital SLU 2013-2015
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats-

9

Ordre de retirada de rètols a la Via Europa, 96 bx 07.

10

Ordre de retirada de rètols al carrer de Santa Teresa, 10.
-Via pública-

11

Imposició sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
PRECS I PREGUNTES

2

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 15 de juliol de
2013.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Gestió Econòmica3

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

PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL SEGON TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2013.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
Les bases d’execució de la proposta de pressupost per a l’exercici 2013 estableixen en
l’article 55 que de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció

3

presentarà trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa d’Administració i Atenció
Ciutadana.
És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al segon trimestre de l’exercici 2013.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei d’Ingressos4

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE DESESTIMA EL RECURS
CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

AJUNTAMENT CONTRA

LA

NÚM.

477/2010,

RESOLUCIÓ

DEL

INTERPOSAT
TRIBUNAL

PER

L’

ECONÒMIC

ADMINISTRATIU REGIONAL DE CATALUNYA, LA QUAL VA ESTIMAR LA
RECLAMACIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA INTERPOSADA PER L’ENTITAT
BBVA, SA.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“En data 20 de juny de 2013 la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en virtut de la qual
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 477/2010, interposat per l’
AJUNTAMENT DE MATARÓ contra la resolució de 19 de novembre de 2009 del
Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) , la qual va estimar la
reclamació econòmica administrativa interposada per l’entitat BBVA, SA contra el decret
4

municipal 2431/2000, de 26 d’abril, en virtut del qual es desestimava el recurs de
reposició interposat contra la resolució del president de la Comissió Municipal
Informativa de Serveis Centrals, de 9 de setembre de 1999. D’acord amb aquesta
resolució, es va incloure en la matrícula de l’Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
per als exercicis 1993 a 1996, en dos epígrafs en els que no figuraven d’alta: 831.9
(altres serveis financers n.c.o.p) i 832.1 (agències d’assegurances), la primera per les
activitats desenvolupades en els establiments ubicats al carrer Pablo Picasso, 45, Camí
Ral, 373 i Ronda Alfons X el Savi, 88 i es modificava l’element tributari superfície quant
a l’epígraf 811 i els mateixos exercicis, en el sentit de reduir-lo en la part dels metres
quadrats d’alta per dita activitat que passava a imputar-se a les altres dues activitats. Tot
això es feu d’acord amb les propostes contingudes en les actes de disconformitat núm.
194 a 197 i 401 a 405, fetes per la Unitat d’Inspecció Fiscal de l’Ajuntament de Mataró.
El Tribunal va manifestar en la sentència núm. 1232/2010, de 30 de desembre, dictada
en el recurs 663/2007, interposat per l’Ajuntament contra una resolució molt similar a la
present, que les caixes d’estalvi han de tributar en un grup determinat en atenció a les
activitats que desenvolupin i que no estiguin compreses en el grup 812. No es pot
descartar la possibilitat que les entitats creditícies puguin ocupar-se en activitats
diferents a les bancàries, havent-se de donar d’alta en cadascun dels epígraf respectius,
corresponents a activitats no financeres.
Ara bé, aquesta circumstància ha de ser provada degudament. D’acord amb l’article 114
de la Llei general tributària, cada part ha d’assumir la càrrega de la prova de la seva
concreta pretensió, de manera que qui faci valer el seu dret haurà de provar els fets
normalment constitutius d’aquest. En aquest aspecte, aquesta càrrega correspon a
l’Ajuntament, però aquest no ha acreditat prou el desenvolupament de les activitats de
serveis financers i d’agències d’assegurances (epígrafs 831.9 i 832.1) durant els
períodes controvertits, a les oficines de Mataró citades i que el grup 811 faculta les
entitats bancàries a realitzar l’activitat de promoció de plans de pensions i de fons
d’inversió, sense pagament d’una altra quota.
L’Ajuntament invoca la presumpció de certesa de les actes que figuren a l’expedient
administratiu, en les quals afirma que es recullen aquestes activitats descrites. No
obstant, la lectura de les actes aixecades pels serveis inspectors municipals, totes elles
subscrites en disconformitat, permet advertir sense dificultat que cap activitat s’hi
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descriu. A més a més, cap dels documents publicitaris esmentats en les dos informes
són a l’expedient tramès al Tribunal.
En conclusió, la prova aportada per l’Ajuntament és insuficient per a acreditar que
l’entitat bancària afectada hagin desenvolupat les activitats de serveis financers i
d’agències d’assegurances, classificades en els epígrafs 831.9 i 832.1, en els períodes
controvertits, a les tres oficines de Mataró abans indicades.
La sentència és ferma i no és susceptible de cap recurs.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 20 de juny de 2013 de la
Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que desestima el recurs contenciós administratiu núm. 477/2010,
interposat per l’ AJUNTAMENT DE MATARÓ contra la resolució de 19 de novembre de
2009 del Tribunal Econòmic Administratiu Regional de Catalunya (TEARC) , la qual va
estimar la reclamació econòmica administrativa interposada per l’entitat BBVA, SA
contra el decret municipal 2431/2000, de 26 d’abril, en virtut del qual es desestimava el
recurs de reposició interposat contra la resolució del president de la Comissió Municipal
Informativa de Serveis Centrals, de 9 de setembre de 1999.
Segon.- Donar compliment a aquesta sentència i anul·lar l’operació comptable de
dret reconegut corresponent.
Tercer.- Retornar l’aval núm. 2006/54980, per valor de 41.840,22 euros.
Quart.- Comunicar l’acord a la Sala, a la persona interessada, al Servei Municipal de
Tresoreria i a l’ ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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5

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, QUE DESESTIMA EL RECURS
CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU

NÚM.

478/2010,

INTERPOSAT

PER

L’AJUNTAMENT CONTRA LA RESOLUCIÓ DICTADA PEL TRIBUNAL ECONÒMIC
ADMINISTRATIU REGIONAL DE CATALUNYA, LA QUAL VA ESTIMAR LA
RECLAMACIÓ ECONÒMICA ADMINISTRATIVA INTERPOSADA PER L’ENTITAT
HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS, SA , EN RELACIÓ AMB UNS EPÍGRAFS
DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“En data 27 de juny de 2013 la Secció Primera de la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar sentència en virtut de la qual
desestima el recurs contenciós administratiu núm. 478/2010, interposat per l’Ajuntament
de Mataró

contra la resolució de 19 de novembre de 2009, dictada pel Tribunal

Econòmic Administratiu Regional de Catalunya, la qual va estimar la reclamació
econòmica

administrativa

interposada

per

l’entitat

HISPAMER

SERVICIOS

FINANCIEROS, SA contra el decret municipal 9537/2003, de 31 de desembre, pel qual
es va desestimar el recurs de reposició interposat contra la resolució del president de la
Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, de 4 d’agost de 1999, per la qual
s’incloïa en la matrícula de l’IAE per a l’exercici 1997 (primer trimestre) en dos epígrafs
en els quals no figurava d’alta: 831.9 (altres serveis financers n.c.o.p) i 832.1 (agències
d’assegurances), la primera, per les activitats desenvolupades a l’establiment ubicat al
Camí Ral, 377 i es modificava el seu element tributari superfície quant a l’epígraf 811 i
els mateixos exercicis, en el sentit de reduir-lo en la part dels metres quadrats d’alta de
dita activitat que passava a imputar-se a les altres dues activitats, tot això de conformitat
amb les propostes contingudes en les actes de disconformitat 176, 177 i 178, fetes per
la Unitat d’Inspecció Fiscal de l’Ajuntament.
La Sala manifesta que una qüestió idèntica a la present entre les mateixes parts i en
relació amb el mateix local (Camí Ral, 377), però referit als exercicis 1993 a 1996, va ser
resolta per aquest mateix Tribunal mitjançant la sentència 518/2013, de 9 de maig. En
virtut dels principis d’unitat de doctrina, seguretat jurídica i igualtat en l’aplicació del dret,
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escau reproduir els fonaments d’aquesta per a arribar a una solució idèntica
desestimatòria de la pretensió exercitada.
L’article 80.2 de la Llei reguladora de les hisendes locals i la regla primera de les tarifes
de l’Impost sobre activitats econòmiques defineixen el contingut de les activitats
gravades i defineixen les diferents activitats, classificades en activitats empresarials,
professionals i artístiques. Per una altra part, la regla segona del Reial decret 1175/1990
manifesta que el mer exercici de qualsevol activitat econòmica especificada en les
tarifes, així com el mer exercici de qualsevol altra activitat donarà lloc a l’obligació de
presentar la corresponent declaració d’alta i de contribuir per aquest impost, llevat que la
instrucció disposi una altra cosa.
De la documentació aportada amb la demanda i, especialment de la descripció de les
activitats indicades a les escriptures escaients, es dedueix que la societat resultant de la
fusió passa a desenvolupar les activitats que abans feien les vinculades, però això no fa
prova de l’activitat que HISPAMER hagués vingut desenvolupant anteriorment, tenint
present que el que s’investigava eren els exercicis 1993 a 1996.
No queda tampoc acreditat de la documentació de l’expedient que la societat exercís
activitats d’assegurances de l’epígraf 832.1 de les tarifes de l’impost. Tot i obrar a mans
de l’inspector un model de contracte d’assegurances aportat pel representant, el model
correspon a la companyia d’assegurances La Estrella, sense que hagi acreditat la
vinculació empresarial d’aquesta companyia d’assegurances amb HISPAMER en el
temps que afecta la regularització.
La sentència és ferma i no és susceptible de cap recurs.
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local
per la resolució de l’Alcaldia de data 14 de juny de 2011, proposo els següents
ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència de data 27 de juny de 2013 del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en virtut de la qual desestima el recurs
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contenciós administratiu núm. 478/2010, interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la
resolució de 19 de novembre de 2009, dictada pel Tribunal Econòmic Administratiu
Regional de Catalunya, la qual va estimar la reclamació econòmica administrativa
interposada per l’entitat HISPAMER SERVICIOS FINANCIEROS, SA , en relació amb
uns epígrafs de l’Impost sobre activitats econòmiques.
Segon.- Donar compliment a aquesta sentència i, en conseqüència:
-

Anul·lar l’operació comptable de dret reconegut corresponent.
Donar de baixa les liquidacions núm. 178109-112, de 68,76 euros i
178101-7187, de 773,66 euros.
Retornar l’aval núm. 1.035, amb data d’entrada 22 de setembre de 1999;
núm. d’apunt 2127; data d’aval 17 d’agost de 1999 i per valor de 842,43
euros.

Tercer.- Comunicar l’acord a la Sala, a la persona interessada, al Servei Municipal de
Tresoreria i a l’ ORGT, als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei de Compres i Contractacions6

ADJUDICACIÓ DELS SERVEIS POSTALS PER L’AJUNTAMENT DE

MATARÓ, AIGÜES DE MATARÓ, SA,

GRUP PUMSA I EL TECNOCAMPUS

MATARÓ-MARESME (TCM).
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’ abril de 2013 es va iniciar el
procediment per la contractació, mitjançant procediment obert dels serveis postals
per l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, grup PUMSA i el TecnoCampus
Mataró-Maresme (TCM).
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En data 16 de juliol es va dur a terme subhasta electrònica per millora de les ofertes
amb el resultat que consta en l’ informe resum de la subhasta que s’ adjunta.
Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses
derivades de la present contractació a la partida

310400/920610/22201 del

pressupost municipal per a 2013. Així mateix, es preveu que hi hagi crèdit adequat i
suficient per a l’ exercici 2014.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment obert, dels serveis postals
de l’Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró, SA, grup PUMSA i el TecnoCampus
Mataró-Maresme a favor de l’empresa Unipost, SA pels preus unitaris que consten
en la seva oferta.
Segon.- Requerir a l’empresa Unipost, SA que constitueixi a favor de l’Ajuntament de
Mataró una fiança d’un import de 10.467,15

euros, corresponent al 5% del

pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que disposa l’art. 151 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, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
Quart.- 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 108,55 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP i de 646,57 euros per la publicació
de l’anunci de licitació en el BOE.
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Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa Unipost, SA l’import de 209.343 euros, més
43.962,03 euros, en concepte d’IVA, de la següent manera:
•

120.952,81 €, IVA inclòs, amb càrrec a la partida 310400/920610/22201 de
l’Ajuntament de Mataró:

•
•

Any 2013: D núm. 54649 per import de 30.238,20 €
Any 2014: ADPOS núm. 54647 per import de 90.714,61 €

•

124.089,13 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de l’empresa Aigües de
Mataró, SA
6.790,52 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost de Grup PUMSA
1.472,57 €, IVA inclòs, a càrrec del pressupost del TecnoCampus MataróMaresme

•
•

Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides abans esmentada del pressupost de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovi per a l’exercici del 2014, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant l’ expressada anualitat.
Setè.- Autoritzar les anotacions comptables inverses següents a càrrec de la mateixa
partida.
•
•

Any 2013: A/ núm. 54650 per import de 10.754,53 €
Any 2014: APOS/ núm. 54644 per import de 81.985,47 €

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (6).

ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME A LA PISCINA MUNICIPAL

El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 3 de juny de 2013 es va iniciar el
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procediment de contractació, mitjançant procediment obert del servei de vigilància,
salvament i socorrisme de la Piscina Municipal de Mataró, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 72.505,95 euros, IVA no inclòs, pels
dos anys de durada inicial del contracte.
La directora de la piscina municipal va procedir a la valoració dels criteris
d’adjudicació que depenen d’un judici de valor, per mitjà d’informe de data 18 de juliol
de 2013 –còpia del qual s’adjunta- amb el següent resultat:
• Emergències Setmil, SL: 32 punts.
• SEP Esports, SCP: 20 punts.
En sessió de la Mesa de Contractació de data 24/07/2013 s’ha procedit a l’obertura
del sobre 3 de la licitació, amb el següent resultat:
• Emergències Setmil, SL: ofereix el preu de 9,75 euros/hora (més IVA) la qual
cosa suposa un preu total pels dos anys de durada del contracte de 68.969,06
euros (més IVA)
• SEP Esports, SCP: ofereix el preu de 10,21 euros/hora (més IVA) la qual cosa
suposa un preu total pels dos anys de durada del contracte de 72.222,98 euros
(més IVA)
En conseqüència, la classificació final és la següent:

Puntuació
Proposta d’execució
del servei (fins a 35
punts)

Emergències Setmil

SEP Esports

32

20

Oferta econòmica

65

62,07

TOTAL

97

82,07

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 620000/342220/22799 del pressupost municipal aprovat per
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al present exercici 2013, i es preveu la seva existència en el pressupostos que
s’aprovin pels exercicis 2014 i 2015.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants de del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar la contractació del servei de vigilància, salvament i socorrisme de la
Piscina Municipal de Mataró, a favor de l’empresa Emergències Setmil, SL, per un
preu hora de 9,75 euros, IVA no inclòs. Amb una previsió de 7.073,75 hores, el preu
ofert pels dos anys de durada del contracte és de 68.969,06 euros, IVA no inclòs.
Segon.- Requerir l’empresa “Emergències Setmil, SL” que constitueixi a favor de
l’Ajuntament de Mataró una fiança d’un import de 3.448,45 euros, corresponent al 5%
del pressupost d’adjudicació, exclòs l’IVA, en base al que disposa l’art. 151 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, advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment
s’entendrà que ha retirat la seva oferta i es procedirà a adjudicar al següent licitador.
Tercer.- Un cop hagi constituït la garantia sol·licitada en l’apartat anterior, l’empresa
adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la formalització del
corresponent contracte administratiu.
Quart.- 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 111,85 euros,
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor de l’empresa “Emergències Setmil, SL” l’import de
68.969,06 euros, més 14.483,50 euros, en concepte d’IVA, amb càrrec a la partida
620000/342220/22799.
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Sisè.- 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’aprovi per a l’exercici del 2014 i 2015, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Setè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM ÀREA DE PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ A LES PERSONES
-Comunicació8

AUTORITZACIÓ DE LA SIGNATURA D’UN CONVENI ENTRE MATARÓ

AUDIOVISUAL I MATARÓ-MARESME DIGITAL SLU 2013-2015
El senyor Joan Mora i Bosch, Alcalde President, presenta la proposta següent:
“El passat 8 de juliol el Consell d’Administració de Mataró Audiovisual, en sessió
ordinària, va aprovar el redactat del Conveni de cooperació entre Mataró Audiovisual i
Mataró – Maresme Digital, SLU, amb l’objectiu d’aprofitar les sinèrgies per a millorar
la informació de la ciutat a través dels mitjans públics.
Tenint en compte l'article 306.2 del ROAS que textualment indica: "Resten excloses
per formular aquests convenis (de cooperació) les societats i ens dependents dels
ens locals, llevat que comptin amb una autorització expressa d'aquests".
Vist l’Informe de la Gerent de Mataró Audiovisual en relació amb la proposta de
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conveni de cooperació entre l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual i Mataró
- Maresme Digital, SLU.
Vist el redactat del conveni de cooperació;
PROPOSO a la Junta de Govern que adopti la resolució següent:
Primer.- Autoritzar a l’Entitat Pública Empresarial Mataró Audiovisual a signar el
conveni de cooperació amb Mataró – Maresme Digital, SLU, per el període 20132015.
Segon.- Comunicar el present acord a Mataró Audiovisual, a fi de procedir a la
signatura del conveni.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA
-Llicències, Disciplina d’Obres i d’Activitats9

ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A LA VIA EUROPA, 96 BX 07.

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Per provisió de 11 de juny de 2013 ha estat incoat a ASCENSORES ENINTER, SL
expedient de protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de
rètol il·legalitzable a la Via Europa, 96 baix 07, i li ha estat concedit el termini de 10
dies per formular les al·legacions que consideri convenient.
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La persona interessada rebé la notificació en data 25 de juny de 2013 i, no ha
presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.

El servei tècnic municipal ha informat que el rètol és il·legalitzable per no complir amb
l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró ja que sobresurt de la
façana i desfigura la continuïtat i composició general d’aquesta.

El rètol instal·lat en planta baixa tipus banderola infringeix el que disposen els articles
15.2 que estableix que els rètols situats per sobre de 2,5 m de façana han de tenir un
gruix de 0,12m i per tant no poden sobresortir del pla de façana.
Així mateix l’article 16.2.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat, que
prohibeix tots els de logotips o similars de marques comercials. S’entén que les
banderoles que serveixen com a element identificatiu d’eixos comercials on predomina
la marca de l’eix (no la de l’establiment) no es considera publicitat, i per tant no estan
subjectes a aquesta ordenança.

En els supòsits d’obres, instal·lacions o rètols sense llicència, no legalitzats en el
termini concedit o manifestament il·legals, l’ajuntament ha d’acordar la retirada dels
rètols a càrrec de la persona interessada
Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes
ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o
l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes
coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000
euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables
per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus,
del que dependrà l’import de la multa.
Vistos els informes emesos en els expedients; l’Ordenança municipal reguladora de la
publicitat a Mataró; els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i article 267.3 del Reglament de la Llei
d’urbanisme.
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En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del
Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents
ACORDS:
Primer.- Ordenar a ASCENSORES ENINTER, SL que en el termini màxim d’un mes,
retiri el rètol en banderola situat a la Via Europa, 96 baix 07, ja que aquest infringeix
la normativa vigent en la matèria.
Segon.- Advertir-li que abans d’instal·lar qualsevol altra rètol cal que sol·liciti i obtingui
la preceptiva llicència.
Tercer.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (6).

ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS AL CARRER DE SANTA TERESA, 10.

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme,
Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:
“Per Provisió de 10 de juny de 2013 ha estat incoat a Diseño y Textura, SA expedient
de protecció de la legalitat urbanística, per la instal·lació sense llicència municipal
d’un rètol en planta baixa al Carrer de Santa Teresa, 10 a la botiga, “ANNA
MORA”,col·locat a la part superior de l’entrada del local, fora del forat arquitectònic.
Aquesta activitat és titularitat de la mercantil “Diseño y Textura, SA”, a la qual se li va
concedir el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient.
La persona interessada ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit,
al·legant que el rètol ja estava instal·lat quan van llogar el local, i que ells només van
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canviar el nom comercial de la botiga, desconeixent per tal motiu que no s’ajustava a
la normativa vigent.
Sol·liciten en el mateix escrit una pròrroga, ja que estan cercant pressupostos als
diferents instal·ladors.
El servei tècnic municipal ha informat, en data 31 de maig de 2013, que les obres són
il·legalitzables per no complir amb l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat a
Mataró ja que sobresurt de la façana per ser un rètol enquadrat al fons sobre el
parament de façana.
L’article 15.2 de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró,estableix
que els rètols situats per sobre de 2,5 m de façana han de tenir un gruix de 0,12m i per
tant no poden sobresortir del pla de façana.
En obres o instal·lacions manifestament il·legals, l’ajuntament ha d’acordar el seu
enderrocament o retirada a càrrec de la persona interessada.
Si finalitzat el termini concedit la persona interessada no ha executat els actes
ordenats de reposició de la legalitat urbanística, s’optarà entre l’execució subsidiària o
l’atorgament d’un nou termini, i així successivament amb imposició de multes
coercitives per incompliment dels terminis fixats per una quantia de 300 a 3.000
euros, tot això sens perjudici de la incoació d’expedient sancionador als responsables
per la infracció urbanística comesa que es classifiquen en molt greus, greus i lleus,
del que dependrà l’import de la multa.
Vistos els informes precedents; l’article 299.4 de la normativa del Pla general
d’ordenació; i, els articles 187, 205 i 206 del Decret Legislatiu 1/2010, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei d’urbanisme; l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat a
Mataró i article 267.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local, per acord del
Ple de data 14 de juliol de 2011, proposo l’adopció, si s’escau, dels següents Acords:
Primer.- Prendre en consideració les al·legacions presentades, en data 15 de juliol de
2013, per “Diseño y Textura, SA” de voler complir amb la normativa vigent.
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Segon.- Continuar amb la tramitació de l’expedient.
Tercer.- Ordenar a “Diseño y Textura, SA” que, retiri el rètol situat en planta baixa al
Carrer de Santa Teresa, 10 a la botiga, “ANNA MORA” perquè infringeix la normativa
del Pla general d’ordenació.
Quart.- Fixar un termini màxim de dos mesos pel seu compliment, tenint en compte el
període vacacional.
Cinquè.- Advertir-li que abans d’instal·lar qualsevol altre rètol caldrà que sol·liciti i
obtingui la preceptiva llicència.
Sisè.- Notificar l’anterior acord a les persones interessades als efectes escaients.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Via pública11

IMPOSICIÓ SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
La senyora Núria Calpe i Marquet, regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, presenta les propostes següents:

A)
ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 15 de març de 2013, es va incoar expedient
sancionador a A.S.S.C., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’informe emès
en data 8 de febrer de 2013 per Salut Pública.
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SEGON.- En data 24 de maig de 2013 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a
A.S.S.C., en data 3 de juny de 2013, i es comunicà als interessats/des el termini
corresponent per a formular al·legacions.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’informe emès en data 8 de febrer de 2013 per Salut Pública, es
desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada posseeix un gos de color blanc i marró de raça creuada amb
American Staffordshire.
Es complien les condicions següents:

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
3. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.S.S.C.
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TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
1.
Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica
una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
2.
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.
3.
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.
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.
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.
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En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,04 euros a A.S.S.C., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 600,00 euros a A.S.S.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Tercer.- Imposar una sanció de 400,00 euros a A.S.S.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

B)
ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 15 de març de 2013, es va incoar expedient
sancionador a I.A.C., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’informe emès
en data 9 de novembre de 2012 per Salut Pública.
SEGON.- En data 24 de maig de 2013 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest
procediment a I.A.C., en data 31 de maig de 2013. 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 la Província (BOP de data 25 de juny de 2013), segons el que disposa l’article 59
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de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data
d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’informe emès en data 9 de novembre de 2012 per Salut Pública, es
desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada posseeix un gos de raça potencialment perillosa.
Es complien les condicions següents:
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
- I.A.C.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
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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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.
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.
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 de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a I.A.C., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 400,00 euros a I.A.C., per la comissió d’una infracció
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greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.

C)
ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 15 de març de 2013, es va incoar expedient
sancionador a O.B.L., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C12/35312, aixecada en data 28 de novembre de 2012 a les 11:55 hores pels Agents
de la Policia Local número 3148 i 1998 referent al Parc de les Roques Albes de
Mataró.
SEGON.- En data 24 de maig de 2013 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest
procediment a O.B.L., en data 31 de maig de 2013. 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 la Província (BOP de data 25 de juny de 2013), segons el que disposa l’article 59
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a data
d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C12/35312, aixecada en data 28 de novembre de
25

2012 a les 11:55 hores pels Agents de la Policia Local número 3148 i 1998 referent al
Parc de les Roques Albes de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius
d’una infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada passejava pel parc de les Roques Albes amb un gos de raça
Doberman.
Es complien les condicions següents:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
- O.B.L.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa
de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
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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 de
l’Ajuntament en Ple de data 14 de juliol de 2011.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública per Resolució
de l’Alcaldia de 14 de juny de 2011.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Imposar una sanció de 300,51 euros a O.B.L., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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