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ACTA NÚM. 14/2012 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL  3 DE SETEMBRE   DEL  2012. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el tres de setembre del dos mil dotze, 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           Alcalde 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Montserrat Rodriguez i Sánchez  3ra. Tinent d’Alcalde 
En Pere Galbany i Duran   4rt. Tinent d’Alcalde 
En Miquel Rey i Castilla   Regidor 
Na Carolina Soler i Soto   Regidora 
Na Olga Ortiz i Moreno    Regidora 

 
 

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

 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

 

L’ordre del dia de la sessió actual és el següent: 

 
 
1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el  23 de juliol del 

2012. 
 
 
2 DESPATX OFICIAL 
 
 
 CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 
 DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà la 

contractació, mitjançant procediment obert subjecte a regulació harmonitzada del 
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servei de suport a l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmico-financera  de la societat municipal Aigües 
de Mataro, SA i del Consorci Museu Bassat de Mataró. 

 
4 Modificació del contracte de concessió del servei públic de recollida de les fraccions 

de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges 
de Mataró, adjudicat a la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas, SA. 

 
CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 -Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat- 
 
5 Donar compliment a la Sentència 178/12 de 20/6/2012, del Jutjat Contenciós 

Administratiu nº 3 de Barcelona, que estima en part el RCA interposat per la 
Asociación de propietarios y afectados de la Ronda Barceló contra el projecte de 
reparcel·lació de Polígon I “Rda. Barceló-Illa Fàbregas i de Caralt”. 

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

6 Ordre de retirada de rètols a la ctra. de Barcelona, 64, local 7. 
 
7 Ordre de retirada de rètol a l’av. Perú, 64, bxs 2a. 
 
 -Via pública- 
 
8 Estimar parcialment les al·legacions formulades contra la imposició de sancions en 

matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
 PRECS I PREGUNTES 
 

 

 

 

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 23 de juliol del 

2012.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 
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CIM ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  

 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 

3 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRÀ LA CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT 

PROCEDIMENT OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 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 LA SOCIETAT MUNICIPAL AIGÜES DE MATARO, 

SA I DEL CONSORCI MUSEU BASSAT DE MATARÓ. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Mitjançant informe de data 07/05/2012, l’assessor jurídic d’Intervenció amb el 

vistiplau de l’interventor sol·licita la tramitació de la contractació del servei de suport a 

l’òrgan interventor, en el compliment de les funcions de control i fiscalització interna 

de la gestió econòmico-financera  de la societat municipal Aigües de Mataro, SA i del 

Consorci Museu Bassat de Mataró, dividit en dos lots: 

 
Lot 1: Aigües de Mataró, SA: 75.000 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del 

contracte. 

Lot 2:  Consorci Museu Bassat: 3.000 €, IVA no inclòs pels dos anys de durada inicial 

del contracte. 

 
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la divisió en 

lots del contracte i la possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals del lot 2, el 

valor estimat del contracte és de 81.000 euros. 

 

Consta a l’expedient: 

 
• informe del secretari general de data 17/07/2012, respecte de l’adequació dels 

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals 
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aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector 

públic. 

 

• informe de l’Interventor de Fons, de data 17/07/2012, en el qual s’informen 

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 aprovin les diferents entitats auditades, a càrrec de les quals 

aniran les despeses de la present contractació. 

 

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. 4282/2011 de 14 de 

juny, de delegació de competències, , qui subscriu, regidora delegada d’Administració 

i Atenció Ciutadana, 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 

econòmico-financera  de la societat municipal Aigües de Mataro, SA i del Consorci 

Museu Bassat de Mataró, dividit en dos lots: 

 

Lot 1: Aigües de Mataró, SA: 75.000 €, IVA no inclòs, pels tres anys de durada del 

contracte. 

Lot 2:  Consorci Museu Bassat: 3.000 €, IVA no inclòs pels dos anys de durada inicial 

del contracte. 

 

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la divisió en 

lots del contracte i la possibilitat de pròrroga per dos anys addicionals del lot 2, el 

valor estimat del contracte és de 81.000 euros. 
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Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmico-administratives i tècniques 

particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, 

mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no 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 15 dies naturals, comptats a partir 

de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona, per a la presentació de proposicions. 

 

Quart.- Atendre la despesa que meriti aquesta contractació a càrrec del pressupost 

de les entitats auditades.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

4 MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC 

DE RECOLLIDA DE LES FRACCIONS DE RESTA, MATÈRIA ORGÀNICA I 

VOLUMINOSOS, DE LA NETEJA VIÀRIA I DE LA NETEJA DE PLATGES DE 

MATARÓ, ADJUDICAT A LA MERCANTIL FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y 

CONTRATAS, SA. 

 

La senyora Carolina Soler i Soto, regidora delegada d’Administració i Atenció 

Ciutadana, presenta la proposta següent: 

 

“Relació de fet 

 

1. Per acord del Ple de data 1 de juny de 2006 es va adjudicar el concurs per a la 

contractació del servei públic de recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica 

voluminosos, de la neteja viària i de la neteja de platges de Mataró, a l’empresa 
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“Fomento de Construcciones y Contratas, SA”, fins un import anual de 7.300.093’72 

€, IVA inclòs. 

 

2. Aquest contracte ha estat objecte de les següents modificacions: 

 

Any 2007: Ampliació de 1.219.580,37 euros anuals 

Any 2009: disminució de 881.344,08 euros anuals. 

Any 2010: disminució de 901.824,98 euros anuals. 

Any 2011: disminució de 1.300.678,37 euros anuals. 

Any 2012: disminució de 1.722.092,62 euros anuals. 

 

3. Mitjançant informe de data 06/07/2012 el tècnic de Residus i Neteja Viària del 

Servei de Manteniment i Servei exposa els diferents escenaris que s’han estudiat per 

reduir la despesa d’aquest contracte i acaba per proposar la següent modificació: 

 

a) Reduir 1 equip de recollida de càrrega posterior (1 conductor i 2 peons) amb un 

estalvi anual de 223.740,00 euros anuals. 

b) Reduir ½ equip de càrrega lateral (1 conductor i 1 peó) amb un estalvi anual de 

49.392,26 euros anuals. 

 

Per tal que aquestes reduccions no impliquin acomiadament de personal, es proposa 

efectuar les anteriors reduccions en dues fases: 

 

La reducció del mig equip de càrrega lateral seria efectiva a partir de setembre de 

2012, atesa la possibilitat de recol·locació del mig equip sobrant. 

 

La reducció de l’equip de càrrega posterior seria efectiva a partir del mes d’agost de 

2013, ateses les jubilacions previstes del personal.  

 

4. Aquestes modificacions no superen el 20 % de l’import del contracte, per la qual 

cosa és d’acceptació obligatòria per part de l’adjudicatari.  

 

Fonaments de dret 

 

1. L’art. 163, en relació amb l’art. 101 i concordants, del Reial Decret legislatiu 

2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
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administracions públiques regula la modificació del contracte de gestió de serveis 

públics, establint, pel que aquí interessa, que l’Administració podrà modificar, per 

raons d’interès públic, les característiques del servei contractat; i que quan les 

modificacions afecten al règim financer del contracte, l’Administració haurà de 

compensar al contractista de manera que es mantingui l’equilibri econòmic. 

 

2. Per acord del Ple municipal de data 4 de febrer de 2010 es van delegar en la Junta 

de Govern Local les competències que corresponen al Ple com a òrgan de 

contractació respecte a aquest contracte, excepte la interpretació, les modificacions 

superiors al 20 % de l’import d’adjudicació i la resolució. 
 

En virtut de les facultats que li han estat conferides, qui subscriu, regidora delegada 

d’Administració i Atenció Ciutadana, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció 

dels següents acords: 
 

Primer.- Acordar la modificació del contracte de concessió del servei públic de 

recollida de les fraccions de resta, matèria orgànica i voluminosos, de la neteja viària i 

de la neteja de platges de Mataró, adjudicat a la mercantil Fomento de 

Construcciones y Contratas, SA, en el següent sentit: 

 

a) Reduir 1 equip de recollida de càrrega posterior (1 conductor i 2 peons) amb un 

estalvi anual de 223.740,00 euros anuals, a partir del mes d’agost de 2013. 

 

b) Reduir ½ equip de càrrega lateral (1 conductor i 1 peó) amb un estalvi anual de 

49.392,26 euros anuals, a partir del mes de setembre de 2012. 

 

Segon.- Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar les següents operacions 

comptables inverses a favor de la partida 400100/162110/22700: 

 

Exercici 2012 

AD/ núm. 33097 per import de 14.406,11 euros 

 

Exercicis 2013 i 2014 

ADPOS/ núm. 33099 per import de 3.122.479,78 euros 

ADPOS núm. 33102 per import de 2.843.296,39 euros” 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

CIM ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS I VIA PÚBLICA 

 

-Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat- 

 

5 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 178/12 DE 20/6/2012, DEL 

JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU Nº 3 DE BARCELONA, QUE ESTIMA EN 

PART EL RCA INTERPOSAT PER LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS Y 

AFECTADOS DE LA RONDA BARCELÓ CONTRA EL PROJECTE DE 

REPARCEL·LACIÓ DE POLÍGON I “RDA. BARCELÓ-ILLA FÀBREGAS I DE 

CARALT”. 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“En data 20 de juny de 2012, el Jutjat contenciós-administratiu nº 3 de Barcelona ha 

dictat Sentència 178/12 en el recurs nº 578/09-L interposat per la Asociación de 

Propietarios y Afectados de la Ronda Barceló, contra el projecte de reparcel·lació del 

Polígon 1 del PMU01-d àmbit  Rda. Barceló Illa Fàbregas i de Caralt. 

 

La Sentència, disposa textualment: 

 

“Que debo estimar  y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la representación procesal de la Asociación de Propietarios y 

Afectados de la Ronda Barceló, confirmando, por ser ajustado a derecho, el Decreto 

dictado por el Ayuntamiento de Mataró de fecha 21/8/2009 procediendo, eso si, la 

rectificación de las valoraciones y coeficientes de valoración en relación a la parcela 

1a. atendiendo para ello al informe emitido por el perito judicial D. Ferran Bernard 

Moral. No ha lugar  imposición de costas. 
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Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es 

susceptible del recurso de apelación en el término de quince días a contar desde el 

siguiente a la notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña”. 

 

La Sentència estima una de les dues denuncies formulades per la part recurrent, es a 

dir la incorrecta valoració de la parcel·la resultant 1ª adjudicada a través del projecte 

de reparcel·lació impugnat i desestima la denuncia sobre la suposada indeguda 

repercussió entre els propietaris de l’àmbit del cost del trasllat de la fàbrica Fabregas i 

de Caralt. 

 

La Sentencia coincideix, en part, amb el pronunciament de la sentencia dictada pel 

Jutjat contenciós administratiu  nº 4 de Barcelona de 7/6/2012, el qual va estimar 

parcialment  el recurs 571/09-d, constituint així la segona resolució judicial  coincident 

en quant a la valoració de la parcel·la 1a. i concretament a l’aplicació de l’informe del 

pèrit judicial Sr. F.B.M. L’acceptació de les conclusions de l’informe emès pel mateix 

pèrit judicial en dos jutjats contenciosos administratius diferents, constitueix un criteri 

coincident, difícilment revocable en una segona instancia, fet que segons informe de 

l’advocat defensor del plet, fa aconsellable no interposar recurs d’apel·lació conra la 

Sentència i procedir a l’ajust o adaptació del projecte de Reparcel·lació aprovat.  

 

Per altra banda, la sentencia dictada, no anul·la el projecte de reparcel·lació, sinó tot 

el contrari, confirma, de forma expressa, l’acte administratiu impugnat, considerant-lo 

“ajustat a dret”, sense perjudici de la rectificació de la valoració de la parcel·la 1a. que 

preceptua.  

 

Amb aquesta decisió judicial,  s’eviten els efectes derivats d’una possible anul·lació 

del projecte de reparcel·lació. En aquest sentit val a dir que el “fallo” de la Sentencia  

es separa del de la Sentencia de 7/6/12 abans esmentada, en el que es solapava 

l’anul·lació del projecte amb la modificació d’aspectes específics del mateix. 

 

Com a conseqüència d’aquesta sentència, les modificacions a introduir en el projecte 

de reparcel·lació, afectaran únicament a la valoració de l’illa 1a.-torre, al pagament 

d’excessos i defectes  i a la liquidació provisional.  

En aquest sentit, si al rectificar les valoracions de l’illa indicada, les diferencies 
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d’adjudicació superessin el 15% de l’aprofitament que li correspondria al seu 

adjudicatari, vulnerant el criteri de l’article 139.3 del Reglament de la Llei 

d’Urbanisme, caldria buscar solucions tècniques  que resolguessin aquesta qüestió. 

 

No hi ha constància fins a data d’avui, que s’hagi interposat, per la part actora, recurs 

d’apel·lació contra la Sentència. 

 

Per tot el que s’ha exposat i vistos els informes jurídics previs, PROPOSO a la Junta 

de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 

 

Primer.- Acceptar i donar compliment a la Sentència 178/12, dictada el 20 de juny de 

2012, pel Jutjat contenciós-administratiu nº 3 de Barcelona, en el recurs nº 578/09-L 

interposat per la Asociación de Propietarios y Afectados de la Ronda Barceló, contra 

el projecte de reparcel·lació del Polígon 1 del PMU01-d àmbit  Rda. Barceló Illa 

Fàbregas i de Caralt, que literalment disposa: 

 

“Que debo estimar y estimo parcialmente el recurso contencioso-administrativo 

interpuesto por la representación procesal de la Asociación de Propietarios y 

Afectados de la Ronda Barceló, confirmando, por ser ajustado a derecho, el Decreto 

dictado por el Ayuntamiento de Mataró de fecha 21/8/2009 procediento, eso si, la 

rectificación de las valoraciones y coeficientes de valoración en relación a la parcela 

1a. atendiendo para ello al informe emitido por el périto judicial D. F.B.M. No ha lugar  

imposición de costas. 

 

Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que la misma es 

susceptible del recurso de apelación en el término de quince dias a contar desde el 

siguiente a la notificación, ante el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña”. 

 

Segon.- Procedir a la rectificació de les valoracions i coeficients de valoració en 

relació a la parcel·la 1a. del projecte de  reparcel·lació  del Polígon 1 del PMU01-d 

àmbit  Rda. Barceló Illa Fàbregas i  de Caralt, atenent els criteris de l’informe del  

pèrit judicial D. F.B.M. i segons contingut de la Sentència. 

 

Tercer.- Comunicar els precedents acords al Jutjat contencios-administratiu numero 8 
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de Barcelona. 

 

Quart.- Comunicar els precedents acords a la societat municipal Pumsa i al Gabinet 

Jurídic de Secretaria General.” 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

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

 

6 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOLS A LA CTRA. DE BARCELONA, 64, 

LOCAL 7. 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Per provisió de 25 de juny de 2012 ha estat incoat a Transit Mataró, SL expedient de 

protecció de la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètols 

il·legalitzables, a la ctra. de Barcelona, 64, local 7, i li ha estat concedit el termini de 

10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient. 

 

La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.   

 

El servei tècnic municipal ha informat que els rètols són il·legalitzables per no complir 

amb l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat a Mataró, l’article 15.3 disposa 

que els rètols han d’estar situats preferentment en espais destinats a aquesta finalitat, 

amb la seva implantació no poden desfigurar la continuïtat i composició general de la 

façana, ni ocultar elements arquitectònics o decoratius. Els dos rètols: un enquadrat de 

fons opac sobre el pla de vidre de la façana en planta baixa i l’altre, de tipus adhesiu, 

sobre la façana de vidre, també enganxat sobre la fusteria i els pilars de formigó de 

banda a banda del local, desfiguren la continuïtat i composició general d’una façana que 

en la major part de la planta baixa és de vidre. La única manera de no desconfigurar-la 
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és situar els rètols darrera del vidre per la part interior del local. 

 

Els rètols instal·lats en planta baixa sobre el parament de la façana infringeixen l’article 

16.1 de l'Ordenança municipal reguladora de la publicitat, que prohibeix en planta baixa 

els rètols identificatius de caixó o enquadrats en qualsevol tipus de fons, els quals s’han 

de situar dintre dels buits arquitectònics, amb una sèrie de condicions, sense superar el 

25% de la superfície del forat i esfondrats al màxim possible respecte al pla de la 

façana. Sobre el parament de façana opac o vidriat permet instal·lar lletres, signes o 

logotips retallats amb una ocupació màxima de la façana, o plaques de materials 

nobles situades a l’alçada de la vista, amb una superfície màxima de 0,25 m2, i que no 

sobresurtin més de 0,05m. del pla de façana. 

 

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 l’enderroc de les 

obres o la retirada de les instal·lacions o 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. 

 

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 Transit Mataró, SL que en el termini màxim d’un mes, retiri els 

dos rètols sobre el pla de vidre de la façana o els traslladi darrera del vidre per la part 
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interior del local, a la ctra. de Barcelona, 64, local 7. 

  

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: Unanimitat. (8). 

 

 

 

 

7 ORDRE DE RETIRADA DE RÈTOL A L’AV. PERÚ, 64, BXS 2A. 

 

La senyora Montserrat Rodríguez i Sánchez, regidora delegada d’Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, presenta la proposta següent: 

 

“Per provisió de 8 de juny de 2012 ha estat incoat a J.B.I. expedient de protecció de 

la legalitat urbanística, per instal·lació sense llicència de rètol il·legalitzable, com a 

propietari del local en haver tancat l’activitat, a l’av. Perú, 64, bxs 2a, i li ha estat 

concedit el termini de 10 dies per formular les al·legacions que consideri convenient. 

 

La persona interessada no ha presentat escrit d’al·legacions en el termini concedit.   

 

El titular de l’anterior activitat, A.C.C.i va sol·licitar llicència de rètol, la qual fou 

denega per decret de 29 de maig de 2012, de la regidora delegada d'Urbanisme, 

Habitatge, Medi Ambient i Sostenibilitat, en infringir l’article 16.1 de l'Ordenança 

municipal reguladora de la publicitat, que prohibeix en planta baixa sobre el parament 

de façana els rètols identificatius de caixó o enquadrats en qualsevol tipus de fons, els 

quals s’han de situar dintre dels buits arquitectònics, amb una sèrie de condicions, 

sense superar el 25% de la superfície del forat i esfondrats al màxim possible respecte 

al pla de la façana. Sobre el parament de façana opac o vidriat permet instal·lar lletres, 

signes o logotips retallats amb una ocupació màxima de la façana, o plaques de 

materials nobles situades a l’alçada de la vista, amb una superfície màxima de 0,25 
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m2, i que no sobresurtin més de 0,05m. del pla de façana. 

 

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 l’enderroc de les 

obres o la retirada de les instal·lacions o 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. 

 

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 J.B.I. que en el termini màxim d’un mes, retiri el rètol adossat a 

façana, a l’av. Perú, 64, bxs 2a. 

  

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: Unanimitat. (8). 

-Via pública- 
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8 ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES CONTRA 

LA IMPOSICIÓ DE 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: 

 
 
Expedient número 186/12  
 
 
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 

PRIMER.- Per Providència de 30 de març de 2012 es va incoar expedient 
sancionador a J.T.B., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  
c12/6275 en data, 01 de març de 2012, sent les 13:25 h.  pels Agents de la Policia 
Local de Mataró núm.  1998 i 3138,  al carrer Molí de Vent amb el carrer Joan 
Maragall de Mataró. 
 

SEGON.-Tanmateix es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la 
normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda. 
 

TERCER.- Notificats en legal forma l'esmentada proposta de l'instructor a J.T.B. en 
data 30 de maig de 2012, on es comunicà a l'interessat el termini corresponent per a 
formular al·legacions. 
 

QUART.- En exercici de la facultat concedida, en data 14 de juny de 2012 el senyor 
Tudela, va presentar al·legacions a la proposta de resolució formulada per l'instructor. 
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: 
 
El dia 01 de març de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró núm. 1998 i 3138 
sent les 13:25 h. al carrer Molí de Vent amb el carrer Joan Maragall de Mataró, van 
constatar que J.T.B., passejava un gos de raça Stafforshire, femella, de color marró i 
de nom Kenda, en les següents condicions:  
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.  
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253,-euros.  
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- Portar el gos sense morrió i deslligat a la via o en un espai públic. 
 
Un cop estudiades les al·legacions formulades per la part entenem el següent: 
 
Entenem que els fets denunciats en data 01 de març de 2012 són clarament 
subsumibles en el tipus infractor determinat per l'instructor i no poden quedar 
exempts de sanció.  
 
No obstant això, es tindrà en compte com a circumstància atenuant el fet que el 
senyor Tudela ha procedit a regularitzar la situació denunciada ja que ha presentat la 
documentació necessària per l'obtenció de la corresponent llicència municipal per a la 
tinença i conducció de gossos perillosos. Per tant, ha inscrit també l'animal al Cens 
Municipal d'Animals Perillosos així com també ha contractat la pòlissa d'assegurança 
de responsabilitat civil. 
 

Així doncs, resulta procedent estimar parcialment els al·legacions presentades per la 
part i rebaixar l'import de les sancions proposades per incompliment de l'establert 
l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, a l'article 7.2.a) de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, i a  l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol. 
 
 
RESPONSABLES: 
 
D'aquests fets resulta/en responsable/s  
 

 - en/na J.T.B. amb CIF/NIF: 38873200A, i amb domicili a efectes de notificacions c/ 
Joan Maragall núm. 83 3r 2a 08303 de Mataró 
 
 
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 
 
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.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 

- No contractar l'assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l'article 7.3.b) 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. 
 

- Portar el gos sense morrió i deslligat 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.e) de la 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 
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perillosos per llei, han d'anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 
 
 

SANCIÓ: 
 
D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 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, aquesta autoritat 
sancionadora acorda imposar: 
 
- Una sanció de 1.202,-euros, per infracció molt greu a l'article 13.1.b) de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. 
- Una sanció de 200,-euros, per infracció greu a  l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol. 
- Una sanció de 300,51-euros, per infracció greu a l'article  7.3.e) de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol. 
 
 
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 confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta 
Junta de Govern Local, PROPOSO: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per J.T.B., pels motius 
recollits en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Imposar les sancions de 1.202,-,euros, 200,-euros i 300,51 -euros a J.T.B, 
per infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i/o a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol.” 
 
 
 

 

Expedient número 187/12  
 
 
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 30 de març de 2012 es va incoar expedient 
sancionador a S.P.T., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  
C12/6752 en data 05 de març de 2012, sent les 15:50 h.  pels Agents de la Policia 
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Local de Mataró núm.  3808 i 3598,  a la Plaça Fivaller s/n de Mataró i la C12/7366 en 
data 10 de març de 2012, pels Agents de la Policia Local de Mataró núm. 3158 i 
3128, sent les 16:20 h. al Parc Forestal s/n de Mataró. 
 
SEGON.- Tanmateix es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la 
normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda. 
 
TERCER.- Notificada en legal forma la proposta de l'instructor a  S.P.T. en data 30 de 
maig de 2012, on es comunicà a l'interessat el termini corresponent per a formular 
al·legacions. 
 
QUART.-  En exercici de la facultat concedida a S.P.T., en data 13 de juny de 2012 
va presentar al·legacions  a la proposta de resolució formulada per l'instructor. 
 
 
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: 
 
El dia 05 de març de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró núm.  3808 i 
3598,  a la Plaça Fivaller s/n de Mataró van constatar que S.P.T, passejava un gos de 
raça American Stafforshire, de nom "Schott", d'uns 7 mesos, pèl curt, color blanc i 
taques grises, a la Plaça Fivaller s/n de Mataró, en les següents condicions: 
 
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
  
- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253,-euros.  
 
Tanmateix, el dia 10 de març de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró núm. 
3158 i 3128 sent les 16:20 h. al Parc Forestal s/n, van constatar que el senyor Pérez, 
passejava el mateix gos, i incomplia també altres preceptes com són: 
 
- Portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
Un cop estudiades les al·legacions formulades per la part entenem el següent: 
 
El denunciat manifesta que desconeixia la documentació necessària per aquest tipus 
de gossos, ja que feia un mes que el tenia i encara era un cadell. 
En aquest sentit entenem que els fets denunciats en data 05 i 10 de març de 2012 
són clarament subsumibles en el tipus infractor determinat per l'instructor i no poden 
quedar exempts de sanció.  
 
No obstant això, es tindrà en compte com a circumstància atenuant el fet que el 
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senyor Pérez ha procedit a regularitzar la situació denunciada i actualment disposa 
de la corresponent llicència municipal per a la tinença i conducció de gossos 
perillosos. Per tant, ha inscrit també l'animal al Cens Municipal d'Animals Perillosos 
així com també ha contractat la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 
 
Així doncs, resulta procedent estimar parcialment les al·legacions presentades per la 
part i rebaixar l'import de les sancions proposades per incompliment de l'establert 
l'article 13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, a l'article 7.2.a) de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, i a  l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol. 
 
 
RESPONSABLES: 
 

D'aquests fets resulta/en responsable/s  
 
 - en/na S.P.T. amb CIF/NIF: 38862576M, i amb domicili a efectes de notificacions c/ 
Rafael Carreras núm. 21, 1r 1a 08304 de Mataró 
 
 
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 
 

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.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
-No contractar l'assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l'article 7.3.b) 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. 
 

-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.e) de la 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. 
SANCIÓ: 
 
D'acord amb el que disposa l'art. 131 de la Llei 30/1992 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, aquesta autoritat 



 20 

sancionadora acorda imposar: 
 
- Una sanció de 1.202,-euros, per infracció molt greu a l'article 13.1.b) de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. 
 
- Una sanció de 200,-euros, per infracció greu a  l'article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol. 
 
- Una sanció de 300,51-euros, per infracció greu a l'article  7.3.e) de Llei 10/1999, de 
30 de juliol. 
 
 

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 confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d'infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
La Regidora Delegada de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta 
Junta de Govern Local, PROPOSO: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per S.P.T.pels motius 
recollits en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Imposar-li les sancions de 1.202,-,euros, 200,-euros i 300,51 -euros per 
infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i/o a la Llei 
10/1999, de 30 de juliol.” 
Expedient número  305/12  
 
 
ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 
 
PRIMER.- Per Providència de 31 de maig de 2012, es va incoar expedient 
sancionador a R.M.F., per la comissió d'una infracció en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l'acta aixecada  
C12/13928 en data 10 de maig de 2012, sent les 17:40 h.  pels Agents de la Policia 
Local de Mataró núm. 31298 i 3308,  a la Plaça Occitània. sn de Mataró. 
 
SEGON.- Tanmateix es va dictar proposta que es va concretar de conformitat a la 
normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per reproduïda. 
 
TERCER.- Notificada en legal forma la proposta de l’instructor a R.M.F. en data 6 de 
juliol de 2012, on es comunicà a l’interessat el termini corresponent per a formular 
al·legacions. 
 
QUART.- En exercici de la facultat concedida a R.M.F., en data 16 de juliol de 2012 
va presentar al·legacions a la proposta de resolució formulada per l’instructor. 
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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: 
 
El dia 10/05/12 de 2012, els Agents de la Policia Local de Mataró, núm. 3128 i 3308  
sent les 17:40 h. a la Plaça Occitània, sn de Mataró, es desprenen uns fets que 
podrien ser constitutius d'una presumpta infracció en matèria de gossos considerats 
potencialment perillosos. 
 
Es constata que el senyor R.M.F., passejava un gos de raça Stafforshire, color 
“atigrado” amb taques blanques, en les següents condicions:  
 
1- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.  
2- No tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253,-euros.  
3- Portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
Un cop estudiades les al·legacions formulades per la part entenem el següent: 
 
El denunciat manifesta que desconeixia les obligacions que tenen els propietaris 
d’aquest tipus de gossos, i que quan va comprar el gos, el veterinari el va informar en 
relació a l’obligació de censar el gos i obtenir la llicència de gos perillós, però a partir 
del sisè mes del gos, i que quan li van aixecar l’acta el gos només tenia cinc mesos. 
 
En aquest sentit entenem que els fets denunciats en data 10 de maig de 2012 són 
clarament subsumibles en el tipus infractor determinat per l’instructor i no poden 
quedar exempts de sanció. 
 
No obstant això, es tindrà en compte com a circumstància atenunat el fet que el 
senyor Martín ha procedit a regularitzar la situació denunciada ja que ha presentat la 
documentació necessària per l’obtenció de la corresponent llicència municipal per a 
la tinença i conducció de gossos perillosos. Per tant, ha inscrit també l’animal al Cens 
Municipal d’Animals Perillosos així com també ha contractat la pòlissa d’assegurança 
de responsabilitat civil. 
 
Així doncs, resulta procedent estimar parcialment les al·legacions presentades per la 
part i rebaixar l’import de la sanció proposada per incompliment de l’establert l’article 
13.1.b) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre. 
 
 
RESPONSABLES: 
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D'aquests fets en resulta/en  responsable/s  
 
- en/na R.M.F. amb CIF/NIF:  38879289C, i amb domicili a efectes de notificacios c/ 
Carrer Miquel Biada, 60, 02 01 08303 de Mataró 
 
 
NORMATIVA INFRINGIDA: TIPIFICACIÓ I CLASSIFICACIÓ: 
 
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment 
vigent, i concretament consisteix 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.b) la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 

- No contractar l'assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l'article 7.3.b) 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. 
 

- Portar el gos sense morrió, 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.e) 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. 
 
 
SANCIÓ: 
 
D’acord amb el que disposa l’art. 131 de la Llei 30/1992 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, aquesta autoritat 
sancionadora acorda imposar: 
 
- Una sanció de 1.202,-euros, per infracció molt greu a l’article 13.1.b) de la Ley 
50/1999, de 23 de diciembre. 
 
- Una sanció de 400.-euros, per infracció greu a l’article 7.3.b) de la Llei 10/1999, de 
30 de juliol. 
- Una sanció de 200,51-euros, per infracció greu a l’article 7.3.e) de la Llei 10/1999, 
de 30 de juliol. 
 
 
COMPETÈNCIA SANCIONADORA: 
 



 23 

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 confereix la competència sancionadora a l'Alcalde per 
infraccions lleus i al Ple de l'Ajuntament en cas d’infraccions de caràcter greu i molt 
greu. 
 
La  Regidora de Via Pública, Obres, Serveis i Manteniment en virtut de les 
competències delegades per Decret d’Alcaldia de data 14 de juny de 2011 a aquesta 
Junta de Govern Local, PROPOSO: 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per R.M.F. pels motius 
recollits en la part expositiva del present acord. 
 
Segon.- Imposar-li les sancions de 1.202,-euros, 400,.euros i 200,51-euros per 
infracció/ons greu/s i/o molt greu/s a la Ley 50/1999, de 23 de diciembre i/o a la Llei 
10/1999, de 30 de juliol.” 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

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

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

 


