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ACTA NÚM. 22/2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 4 DE DESEMBRE DE 2017.
=================================================================

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

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

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

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

1 Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 20 de
novembre de 2017.

2 DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3 Adjudiciació del servei de poda viària i dels espais verds de Mataró.
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4 Declarar deserta la licitació del servei de gestió de les deixalleries municipals de
Mataró, iniciada per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de novembre de
2016
5 Adjudicació 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 econòmicofinancera de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic, dividit en quatre lots.
6 Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran
la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de gestió de les
deixalleries municipals.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública.
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
Públic7 Aprovar la imposició de sancions a J.J.G.A. per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
8 Aprovar la imposició de sancions a D.C.M per la comissió d’una infracció greu en
materia de gossos considerats potencialment perillosos.
9 Aprovar la imposició de sancions a J.P.H per la comissió d’una infracció molt greu
en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
10 Aprovar la imposició de sancions a K.A.M.M per la comissió d’una infracció greu
en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans11

Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per JAC.

12 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici
concurrent del lloc de treball principal presentada per OLS.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 20 de novembre
de 2017
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3 ADJUDICIACIÓ DEL SERVEI DE PODA VIÀRIA I DELS ESPAIS VERDS DE
MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 18/09/2017, es va iniciar el
procediment per la contractació del servei de poda viària i dels espais verds de
Mataró per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
125.520,25 euros, IVA no inclòs, per l’any de durada inicial del contracte.
Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar cinc licitadors: Jordi
Espígol Jardiner, SL, Fomento de Construcciones y Contratas, SA, Estudios i
Contratas Silvícolas, SL, Serveis Integrals de Finques Urbanes, SL i Tratamiento,
Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA.
L’únic criteri d’adjudicació era el preu, i l’oferta de Tratamiento, Acondicionamiento de
Laderas y Obras, SA incorria en presumpció de contenir valors anormals o
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desproporcionats, per la qual cosa se la va requerir perquè justifiqués la seva oferta,
d’acord amb el que disposa l’art. 152 del Text Refós de la Llei de contractes del
sector públic.

Examinada la documentació presentada, per informe de data 17/11/2017 (que
s’adjunta), la tècnica de la Secció de Jardineria del Servei d’Espais Públics, considera
justificada l’oferta, per la qual cosa proposa l’adjudicació del contracte a favor de
Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710102/171130/21000 del

pressupost aprovat per a

l’exercici 2017. Així mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per a
l’exercici 2018.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:

PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de poda viària i dels espais verds de
Mataró, a favor de l’empresa Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras,
SA, pels preus unitaris oferts en la seva proposta.
SEGON. D’acord amb el que disposa la DA 34ena del TRLCSP, aprovar un
pressupost màxim per a la present contractació de 87.861,99 €, IVA no inclòs.
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti,
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la
notificació de l’adjudicació:
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a) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’import de 4.393,10 € en concepte de garantia definitiva,
equivalent al 5 % de l’import d’adjudicació.

b)

Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els
estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social vigent,
en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del contracte.

c)

Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions.(Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).

d)

Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per
contractar, amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada
matrícula.

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

f)

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

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi
d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més
volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 400.000 euros.

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

Certificat d’haver executat correctament en els últims cinc anys un mínim de 3
contractes de serveis de poda amb un import anual de com a mínim 90.000
euros, IVA no inclòs. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic
o subjecte de dret privat al qual s’hagi prestat el subministrament

j)

Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i del compliment de la LO
3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és exigible pel nombre
de personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a
aquesta normativa.

La documentació requerida en els apartats g) a i) poden ser substituïts per
l’acreditació de classificació en el Grup O, Subgrup 6, Categoria 2.
De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de
maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la Generalitat, les
empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els documents i les dades
que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar una declaració responsable en
que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el certificat no han
experimentat variació.
QUART. Cas de no atendre aquest requeriment en el termini establert, s’entendrà
que ha retirat la seva oferta.
CINQUÈ. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de
l’endemà de la recepció del requeriment.
SISÈ. Requerir l’adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del
següent al de la notificació del present acord, aboni:
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 80,00 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOPB.
 336,25 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOE.

SETÈ. Disposar a favor de Tratamiento, Acondicionamiento de Laderas y Obras, SA
l’import de 87.861,99 euros, més 18.451,02 euros en concepte d’IVA, en total
106.313,01 €, amb càrrec a la partida 710102/171130/21000, aprovant a l’efecte els
següents documents comptables:

Any 2017:
Document A/ núm. 129616 per import de 75.000,00 €
Document AD núm. 129863 per import de 31.410,66 €

Any 2018:
Document A_FUT/ núm. 129617 per import de 76.879,50 €
Document AD_FUT núm. 130006 per import de 74.902,35 €
VUITÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per a l’exercici 2018, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació aquesta anualitat.

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

Unanimitat. (6).

4 DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES
DEIXALLERIES MUNICIPALS DE MATARÓ, INICIADA PER ACORD DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 28 DE NOVEMBRE DE 2016
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
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“Antecedents

1. La Junta de Govern Local en sessió de data 28/11/2016 va acordar adjudicar el
servei de gestió de les deixalleries municipals de Mataró, a favor de L’Arca del
Maresme empresa d’inserció, SL, condicionat a que aquesta, en el termini màxim de
deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació,
aportés la documentació acreditativa del compliment dels requisits previs i diposités la
garantia definitiva.
2. Després de dos intents fallits, la notificació de l’anterior acord es va portar a terme
el 23 de desembre de 2016.
3. En data 04/01/2017, l’Arca del Maresme presenta escrit en el qual considera la
impossibilitat de formalitzar el contracte, a causa de discrepàncies en el cost del
transport dels residus als recuperadors i/o gestors, i a l’objecte d’evitar la inviabilitat
econòmica del contracte, la qual cosa comportaria conseqüències negatives de tot
ordre a les parts contractants.
4. En data 19/06/2017, l’Arca del Maresme presenta la documentació requerida per a
l’efectivitat de l’adjudicació.

Fonaments de dret
L’apartat 2 de l’art. 151 del RDLeg. 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de contractes del sector públic estableix que “l'òrgan de
contractació requerirà al licitador que hagi presentat l'oferta econòmicament més
avantatjosa perquè, dins del termini de deu dies hàbils, a comptar des del següent a
aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de
trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social o autoritzi a l'òrgan de contractació per obtenir de forma directa
l'acreditació d'això, de disposar efectivament dels mitjans que s'hagi compromès
a dedicar o adscriure a l'execució del contracte conforme a l'art. 64.2, i d'haver
constituït la garantia definitiva que sigui procedent.
(...)
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De no complimentar-se adequadament el requeriment en el termini assenyalat,
s'entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta,i en aquest cas a demanar la
mateixa documentació al licitador següent, per l'ordre en què hagin quedat
classificades les ofertes.”
En el present cas, l’Arca del Maresme no va presentar la documentació dintre del
termini concedit a l’efecte, i en no haver cap altra licitador, procedeix declarar desert
el procediment.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:

PRIMER. Declarar deserta la licitació del servei de gestió de les deixalleries
municipals de Mataró, iniciada per acord de la Junta de Govern Local de data 28 de
novembre de 2016.
SEGON. Retornar la garantia definitiva constituïda per l’Arca del Maresme en data 16
de juny de 2017.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

5 ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT A L’ÒRGAN
INTERVENTOR, EN EL COMPLIMENT DE LES FUNCIONS DE CONTROL I
FISCALITZACIÓ INTERNA DE LA GESTIÓ ECONÒMICO-FINANCERA

DE

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I EL SEU SECTOR PÚBLIC, DIVIDIT EN QUATRE
LOTS.

9

Data d’actualització: 05/02/2018

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 de setembre de 2017, es va
iniciar el procediment per la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en
el compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic, dividit en quatre lots:

Lot 1:
- Ajuntament de Mataró
- AMSA

Lot 2:
- EPE Parc Tecnocampus Mataró
- Fundació Tecnocampus

Lot 3:
- Promocions Urbanístiques Mataró S.A. (PUMSA)
- Porta Laietana SA

Lot 4:
- Consorci Museu Art Contemporani de Mataró
- EPE Mataró Audiovisual
- Fundació Unió de Cooperadors
Durant el termini de presentació d’ofertes van presentar ofertes els següents

2.

licitadors:


GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA



HORWATH PLM AUDITORES, SLP



ACORDIA ACR SL



BOVE MONTERO Y ASOCIADOS



GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL



ERNST & YOUNG, SL
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FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS



CONSULTORIA EN GESTION INNOVADORA, SL



DELOITTE SL

3. Mitjançant informe de data 20/11/2017 de l’assessor jurídic d’intervenció i la cap de
Secció de Coordinació d’ens Dependents i Processos, es va procedir a la valoració
dels criteris subjectes a un judici de valor, amb el resultat següent:
LICITADOR
PUNTUACIÓ
GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA
27
HORWATH PLM AUDITORES, SLP
18
ACORDIA ACR SL
18
BOVE MONTERO Y ASOCIADOS
21
GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL
18
ERNST & YOUNG, SL
24
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS
28,5
CONSULTORIA EN GESTION INNOVADORA, SL
13
DELOITTE SL
13

4. D’acord amb la clàusula 17ena del plec de clàusules administratives, per superar
aquesta fase, els licitadors havien d’obtenir una puntuació mínima de 15 punts. Les
empreses Consultoria en Gestión Innovadora, SL i Deloitte, SL no han assumit
aquest mínim, per la qual cosa la Mesa de Contractació en sessió de data 23/11/2017
va acordar la seva exclusió del procediment.
5. En la mateixa sessió de la Mesa de Contractació es va procedir a l’obertura del
sobre 3 (econòmic) de les empreses que havien superat la primera fase.
L’empresa Bové Montero y Asociados, SL presenta dos preus diferents en funció del
lot, amb la qual cosa incompleix el previst en l’apartat 3 de la clàusula 14ena del plec
de clàusules administratives, que expressament disposa que els licitadors
presentaran una única oferta. En conseqüència, queda exclòs de la licitació.

6. La puntuació obtinguda per la resta de licitadors són:
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LICITADOR
GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y
CONSULTORIA, SA
HORWATH PLM AUDITORES, SLP
ACORDIA ACR SL
GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL
ERNST & YOUNG, SL
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS

Preu/hora PUNTUACIÓ
63,41
41,95 €
45,50 €
38 €
42,34 €
45,30 €
43 €

58,46
70
62,82
58,72
61,86

7. L’oferta presentada per Acordia ACR,SL incorre en presumpció de contenir valors
anormals o desproporcionats, per la qual cosa se la va requerir perquè justifiqués la
seva oferta, d’acord amb el que disposa l’art. 152 del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic.
Examinada la documentació presentada, per informe de l’interventor municipal de
data 28/11/2017 (que s’adjunta), es considera justificada l’oferta

8. En conseqüència, la classificació final de les ofertes és:
LICITADOR
PUNTUACIÓ
GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA
90,41
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS
90,36
ACORDIA ACR SL
88,00
ERNST & YOUNG, SL
82,72
GLOBAL & LOCAL AUDIT, SL
80,82
HORWATH PLM AUDITORES, SLP
76,46
9. La clàusula 22ena del plec de clàusules administratives estableix que a l’empresa
que obtingui la màxima puntuació se li assignaran els treballs corresponents al Lot 1.
A l’empresa que hagi obtingut la segona puntuació se li assignaran els treballs del
segon lot i així successivament.
10. Es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient a fi de poder atendre les
despeses

que

es

preveu

meriti

la

present

contractació

a

la

partida

310100/931210/22799 dels pressupostos municipals i en les corresponents partides
dels pressuposts de les diferents entitats objecte del contracte, que s’aprovin per als
exercici 2018 a 2020.

12

Data d’actualització: 05/02/2018

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
contractes del sector públic.

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:

PRIMER. Declarar excloses de la licitació a les següents empreses:

a) Consultoria en Gestión Innovadora, SL i Deloitte, SL, per no haver assolit la
puntuació mínim per superar la primera fase de valoració.

b) Bové Montero y Asociados, SL, per no ajustar-se la seva oferta al previst en el
plec de clàusules administratives que regeix la contractació, en haver presentar
dos preus diferents.
SEGON. Adjudicar la contractació del servei de suport a l’òrgan interventor, en el
compliment de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera de l’Ajuntament de Mataró i el seu sector públic, a les empreses següents:
 Lot 1. Ajuntament de Mataró i AMSA, a l’empresa GABINETE TÉCNICO DE
AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA, per un preu de 41,95 €/hora.
 Lot 2. EPE Parc Tecnocampus Mataró i Fundació Tecnocampus a l’empresa
FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS per un preu de 43 €/hora.
 Lot 3. PUMSA i Porta Laietana SA, a l’empresa ACORDIA ACR SL per un preu
de 38 €/hora.
 Lot 4. Consorci Museu Art Contemporani de Mataró, EPE Mataró Audiovisual i
Fundació Unió de Cooperadors, a l’empresa ERNST & YOUNG, SL per un preu
de 45,30 €/hora.
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TERCER. Condicionar les anteriors adjudicacions al fet que les empreses
adjudicatàries aportin, en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la
recepció de la notificació de l’adjudicació la documentació següent:
k) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró l’ equivalent al 5% del pressupost de licitació del lot
adjudicat, en concepte de garantia definitva, concretament:

l)

-

GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA: 7.803,90 €

-

FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS: 4.872 €

-

ACORDIA ACR SL: 4.408 €

-

ERNST & YOUNG, SL: 2.552 €

Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.

m) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura
d’apoderament o nomenament del legal representant degudament validada per
l’assessora jurídica del Servei de Compres i Contractacions. (Aquest tràmit
comporta el pagament d’una taxa de 19 €).
n) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar,
amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula.

o) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de contractes
de les administracions públiques.
p) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
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q) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels Minusvàlids
(LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, si els és
exigible pel nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable de no
està sotmès a aquesta normativa.
r) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està
inscrit al Registre, i en cas contrari pels que hagi dipositat al registre oficial en
què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a
l’any de més volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 100.000
euros.
s) Inscripció en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de
Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

t)

Relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims cinc anys que
inclogui objecte, import, dates i el destinatari d’aquestes.

u) Certificats de correcte execució en els últims 5 anys d’un mínim de 10 treballs de
control financer o auditories sobre ens dels sector públic. Aquests certificats
hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat
el servei.
v) Currículums de les persones que es destinaran a l’execució del contracte que
acreditin el compliment dels requisits exigits en la clàusula dotzena del present
plec i que són:
 Un soci d’auditoria, que hagi prestat serveis almenys set (7) anys en una firma
d’auditoria i hagi participat en quinze (15) treballs de característiques similars
a les de l’objecte del contracte.
 Un gerent d’auditoria que hagi prestat serveis almenys cinc anys en una firma
d’auditoria i hagi participat, almenys, en deu (10) treballs de característiques
similars a les de l’objecte del contracte.
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 Un supervisor de treball que hagi prestat serveis almenys tres (3) anys en
cada firma d’auditoria i hagi participat, almenys, en vuit (8) treballs de
característiques similars a les de l’objecte del contracte.
Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la
Generalitat (RELI) o bé en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades
de l’Estat (ROLECE), no han d’aportar els documents i les dades que hi figuren. En
aquest cas haurà d’acompanyar-se una declaració responsable en que es manifesti
que les circumstàncies reflectides en el certificat no han experimentat variació.
S’adverteix als licitadors que en cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que
han retirat la seva oferta.
QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització
no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la
notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari
s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de
l’endemà de la recepció del requeriment.

CINQUÈ. Requerir les empreses adjudicatàries perquè que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, abonin en concepte de
publicació dels anuncis de licitació al BOPB (85,36 €) i al BOE (426,78€) el imports
següents:
- GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA, SA: 203.52 €
- FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS: 127,06 €
- ACORDIA ACR SL: 114,98 €
- ERNST & YOUNG, SL: 66,58 €
SETÈ. Disposar a favor de GABINETE TÉCNICO DE AUDITORIA Y CONSULTORIA,
SA, l’import de 112.887,45 €, IVA inclòs, amb càrrec als pressupostos municipals i
d’Aigües de Mataro, SA.
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VUITÈ. Disposar a favor de FAURA-CASAS AUDITORS CONSULTORS, l’import de
72.240 €, IVA inclòs, amb càrrec als pressupostos de laEPE Parc Tecnocampus
Mataró i la Fundació Tecnocampus.
NOVÈ. Disposar a favor de ACORDIA ACR SL, l’import de 57.760 €, IVA inclòs, amb
càrrec als pressupostos de Promocions Urbanístiques Mataró S.A. (PUMSA) i Porta
Laietana SA.
DESÈ. Disposar a favor de ERNST & YOUNG, SL, l’import de 39.864,00 €, IVA
inclòs, amb càrrec als pressupostos Consorci Museu Art Contemporani de Mataró,
EPE Mataró Audiovisual i Fundació Unió de Cooperadors.

ONZÈ. Aprovar els següents documents comptables, a càrrec de la partida
310100/931210/22799:
A_FUT/ núm. 133137 per import de 41.897,46 €
A_FUT/ núm. 133139 per import de 41.897,46 €
A_FUT/ núm. 133141 per import de 41.897,46 €
AD_FUTnúm. 133144 per import de 30.304,44 €
AD_FUTnúm. 133146 per import de 30.304,44 €
AD_FUTnúm. 133147 per import de 30.304,44 €
DOTZÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient a la partida als pressupostos de l’Ajuntament de Mataró i de resta d’ens del
seu sector públic que s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les
obligacions que meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
TRETZÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE GESTIÓ DE LES
DEIXALLERIES MUNICIPALS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 18/10/2017, el responsable de la Unitat de Residus i
Neteja Viària del Servei d’Espais Públics, proposa la tramitació de la contractació del
servei de gestió de les deixalleries municipals de Mataró, per un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 1.023.426,12 euros, IVA no inclòs
(10 %), pels quatre anys inicials de contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i de modificació contemplada al plec de clàusules administratives, el valor
estimat del contracte és de 1.739.824,40 euros.

En aplicació de la DA cinquena del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, es reserva la
participació en aquest procediment d’adjudicació a centres especials de treball i
empreses d’inserció.
Consta a l’expedient:

-

Informe del secretari general de data 16/11/2017, respecte de l’adequació dels
plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.

-

Informe de l’interventor de Fons de data 16/11/2017 respecte a la previsió
d‘existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de
la present contractació a la partida 710100/162210/22799 dels
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municipals que s’aprovin pels exercicis 2018 a 2022, a fi de poder atendre les
obligacions que meriti aquesta contractació.

Atès el que disposen els arts. 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 8832/2017, de 6
d’octubre, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:

PRIMER: Iniciar el procediment de contractació del servei de gestió de les deixalleries
municipals de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 1.023.426,12 euros, IVA no inclòs (10 %), pels quatre anys inicials
de contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i de modificació contemplada al plec de clàusules administratives, el valor
estimat del contracte és de 1.739.824,40 euros.

SEGON. En aplicació de la DA cinquena del Reial decret 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, es reserva la
participació en aquest procediment d’adjudicació a centres especials de treball i
empreses d’inserció.

TERCER: Aprovar els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques
particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
QUART. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 40 dies naturals, comptats des de
la remissió de l’anunci al DOUE, per a la presentació de proposicions.
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CINQUÈ. Autoritzar la despesa de fins a 1.167.435,84 euros, (10% d’IVA inclòs) amb
càrrec a la partida 710100/162210/22799 dels pressuposts municipals que s’aprovin
pels exercicis 2018 a 2022 (doc. comp. A_FUT núm.114827).
CINQUÈ. Es condicionen els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressuposts corresponents als exercicis 2018 a 2022 per fer front a
les despeses derivades de la present contractació”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

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

7 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.J.G.A. PER LA COMISSIÓ
D’UNA INFRACCIÓ

MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 6963/2017, de 21 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.J.G.A., per la comissió de presumpta infracció en
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matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/7213, aixecada en data 14 de març de 2017 a les 11:38 hores
pels Agents de la Policia Local número 3096 i 2757, referent al Carrer de Blanes, 57
de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
a la via pública, concretament un gos de raça American Stanford.
SEGON.- En exercici de la facultat concedida, J.J.G.A., en data 16 d’agost de 2017,
va presentar escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de l’expedient.
TERCER.- En data 2 d’octubre de 2017 l’instructor/a de l’expedient ha emès proposta
de resolució, de conformitat amb la normativa procedimental vigent i l’ha elevat a
aquest òrgan resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient.
QUART.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de l’instructor/a a
J.J.G.A., en data 19 d’octubre de 2017, i es comunicà als interessats/des el termini
corresponent per a formular al·legacions.
CINQUÈ.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions a la proposta de
resolució, sense que hi hagi constància a les dependències municipals que
l’esmentada proposta hagi estat objecte de cap al·legació.
SISÈ.- En data 23 de novembre de 2017 l’instructor/a, de conformitat a la normativa
procedimental vigent, ha fet tramesa de l’expedient administratiu sancionador a
l’òrgan resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
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provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.J.G.A.
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SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims
establerts legalment.
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PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,05 euros a J.J.G.A., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,00 euros a J.J.G.A., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a J.J.G.A., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
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caràcter greu i molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades al decret d’inici per
J.J.G.A., pels motius recollits en la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.J.G.A., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 400,00 euros a J.J.G.A., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,51 euros a J.J.G.A., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

Unanimitat. (6).

8 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.C.M PER LA COMISSIÓ D’UNA
INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT
PERILLOSOS.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“PRIMER.- Per Decret número 8133/2017, de 15 de setembre, es va incoar
expedient administratiu sancionador a D.C.M., per la comissió de presumpta infracció
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a
través de l’acta número C17/08564, aixecada en data 27 de març de 2017 a les
17:40 hores pels Agents de la Policia Local número 3988 i 4078, referent al Carrer de
Joanot Martorell, 17 de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
a la via pública, concretament un gos de raça Pit bull.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
D.C.M., en data 17 d’octubre de 2017. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 27 d’octubre de 2017), segons el que disposa l’article 44 de
la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.

FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
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probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.

FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• D.C.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
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2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims
establerts legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a D.C.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.

MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
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procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
caràcter greu i molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a D.C.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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9 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.P.H PER LA COMISSIÓ D’UNA
INFRACCIÓ

MOLT

GREU

EN

MATERIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 6957/2017, de 21 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.P.H., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C17/11758, aixecada en data 30 d’abril de 2017 a les 18:35 hores pels
Agents de la Policia Local número 3598 i 2578, referent a l’Avinguda de la Gatassa,
115 de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
en una zona plena de nens i al costat d’una parc infantil, concretament un gos de
raça American Staffordshire.
La persona denunciada manifesta a l’agent denunciant que el gos que porta té 9
mesos i que és una barreja d’American Stafordshire amb Pit bull.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
J.P.H., en data 8 d’agost de 2017. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació
amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 19 d’agost de 2017), segons el que disposa l’article 44 de la
Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
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reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.

FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
4. 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.
5. 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.
6. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
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7. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa
la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.P.H.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
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público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
La naturalesa dels perjudicis causats és el criteri que s’ha tingut en compte a l’hora
de graduar la sanció, atès que passejava el gos sense morrió a prop d’una zona
infantil i plena de nens.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,05 euros a J.P.H., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 500,00 euros a J.P.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a J.P.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a J.P.H., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
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MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
caràcter greu i molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.P.H., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 500,00 euros a J.P.H., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
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TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a J.P.H., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a J.P.H., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

Unanimitat. (6).

10 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A K.A.M.M PER LA COMISSIÓ
D’UNA

INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 8131/2017, de 15 de setembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a K.A.M.M., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/15966, aixecada en data 8 de juny de 2017 a les 01:05 hores
pels Agents de la Policia Local número 2778, 2958 i 3498, referent a la Plaça de Can
Gassol de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
a la via pública, concretament un gos de raça American Stanford.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
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K.A.M.M., en data 22 de setembre de 2017. Aquesta notificació va resultar
infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon
intent de notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 27 d’octubre de 2017), segons el que disposa l’article 44 de
la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
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
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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.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
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a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims
establerts legalment.

PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,51 euros a K.A.M.M., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.

MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
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10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
caràcter greu i molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords
següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a K.A.M.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-

11 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE
AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER J.A.C.

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

I.

Per Decret 9399/2017, de 24 d’octubre, el senyor J.A.C. fou contractat per
l’Ajuntament de Mataró, amb la categoria de peó, mitjançant un contracte
eventual per circumstàncies de la producció des del 9 d’octubre de 2017 fins
el dia 8 d’abril de 2018, amb una jornada a temps complert.
Segons assenyala la Cap del Servei d’Oficis i Serveis, l’horari del Sr. J.A.C. és
de dilluns a divendres, de 7:30 a 14:50 hores.

II.

El Sr. J.A.C. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat
(registre

d’entrada

0812130008-1-2017-039588-1)

en

què

demana

compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una
activitat privada secundària per compte aliena a l’entitat Iluro Hockey Club,
realitzant tasques de neteja i consergeria de mòduls i camps d’esports. La
relació laboral és mitjançant un contracte indefinit, a temps parcial realitzant
com a màxim 17 hores setmanals, en horari de tarda, de dilluns a dissabte i
una retribució mensual de 510 euros.
Fonaments de dret

1.

El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del Personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració
de la Generalitat (dictada per la Generalitat de Catalunya) i al Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals.

2.

L’art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei

de les Administracions Públiques, disposa que “En

cualquier caso, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido
en el ámbito de aplicación de esta ley serà incompatible con el ejercicio de
cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o
menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su
imparcialidad o independencia.”
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Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès
en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de
les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la
naturalesa jurídica de la relació de treball. I en igual sentit ho recull la Llei
21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, que a la seva exposició de
motius reflecteix, entre d’altres principis inspiradors d’aquesta:
- El de la dedicació del personal al servei de les administracions
públiques a un sol lloc de treball;
- El de garantir que els qui presten serveis en el sector públic no
desenvolupin activitats que puguin impedir o menyscabar el compliment
estricte dels deures inherents al càrrec que ocupen o que puguin
comprometre la independència, la imparcialitat o l’objectivitat en les
tasques que tenen encomanades per raó del servei.
3.

L’art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici
d'activitats

professionals,

laborals,

mercantils

o

industrials

fora

de

l'Administració Pública requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el
qual no podrà modificar la jornada de treball i l'horari de l’interessat.
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que
l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en
tots els casos, autorització expressa prèvia. I l’article 343 del Decret abans
referit senyala que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la
jornada de treball ni l’horari de l’interessat.
4.

Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de
compatibilitat quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc
en el sector públic o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de
juliol, de modificació de les condicions del lloc de treball.

5.

Altrament, l’art. 11 de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per
sí o mitjançant substitució, activitats privades, incloses les de caràcter
professional, siguin per compte propi o sota la dependència o al servei
d’entitats o particulars que es relacionin directament amb les que desenvolupi
el departament, organisme o entitat on estigués destinat.
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S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
6.

L’article 12 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades,
incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la
dependència o al servei d’Entitats o particulars, en els assumptes en què
estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir
per raó del lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les
activitats professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre
en el desenvolupament del lloc públic.

7.

L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, també estableix que el
personal a que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la
seva condició pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o
professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.

8.

L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses
les de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat
professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l’entitat local en què presti serveis el personal; quan
l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat
o servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional
requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del
personal amb el que tingui atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats
privades, incloses les de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota
la dependència o al servei d’entitats o de particulars, en els assumptes en què
intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic.

9.

L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, declara la compatibilitat de
l’exercici de la funció pública amb l’activitat privada si les dues activitats, la
funció pública i la privada, no superen la jornada ordinària incrementada en un
50%.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les
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condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró, estableix
que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2017 la
jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts
setmanal (36,40 hores/setmana).
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és
de 55 hores/setmana.
El Sr. J.A.C. té una jornada completa, per tant, cal informar-lo que aquesta
segona activitat no podrà superar les 55 hores setmanals, per tal de respectar
els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada.
10.

L’article 343 del Decret abans referit manifesta que el reconeixement de
compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat,
així com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.

11.

L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la
incompatibilitat en que s’hagi incorregut.
En aquest sentit, l’art. 240. o) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, tipifica com
a falta disciplinària de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre
incompatibilitats.

12.

L’art. 333. a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre
situacions de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part
interessada, bé corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius
determinats. Per acord del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7
d’abril de 2016, s’ha delegat a la Junta de Govern la competència sobre
declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del
personal de la Corporació.

Vist l’informe jurídic corresponent.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS:
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Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor J.A.C.entre l’activitat

PRIMER.-

principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada
secundària, per compte aliena, a l’entitat Iluro Hockey Club, realitzant
tasques de neteja i consergeria de mòduls i camps d’esports, en els
termes i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:
-

El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i
l’horari de l’interessat;

-

El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà
automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de
les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona
activitat, que l’interessat haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró.

-

L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada
sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària
de caràcter molt greu.

TERCER.-

Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

12 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE
AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER O.L.S.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Supòsit de fet
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1. Per Decret 9622/2017, de 31 d’octubre, es va nomenar interinament per vacant a
la senyora O.L.S.amb la categoria d’administrativa i adscrita a un lloc de treball
d’especialista d’atenció ciutadana, de l’Ajuntament de Mataró.
Segons la informació facilitada per la cap de servei d’Atenció Ciutadana, la Sra. Fina
Moreno Gómez, l’horari de la Sra. O.L.S. és: els dilluns, dimecres, dijous i divendres
de 08:00 a 15:00 hores i els dimarts de 08:30 a 13:30 hores i de 15:00 a 19:10 hores.
2. La Sra. O.L.S. ha presentat, en data 26 d’octubre de 2017, escrit de sol·licitud de
compatibilitat de segona activitat en el què demana compatibilitzar les funcions que
exerceix en aquesta Corporació amb una activitat privada secundària, que, segons
exposa en la seva sol·licitud, és de sòcia, amb una participació del 50%, en una
entitat mercantil denominada “Codial La Masia, SL”, dedicada al comerç majorista
d’alimentació, de la qual no percep cap rendiment.
3. De la còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat esmentada facilitada per la
pròpia interessada, es constata el següent:
a.) Es tracta d’una societat limitada amb dos únics socis, constituïda en data 30
d’octubre de 2017.
b.) L’objecte de l’entitat és la compra, venda, elaboració i distribucio de productes
alimentaris de tota classe.
c.) L’administració de la societat està formada per un administrador únic, càrrec
que no ostenta la Sra. O.L.S..

Fonaments de dret
1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions
Públiques ve regulat a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat, dictada per la Generalitat de Catalunya; i al Decret 214/1990, de 30
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de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals.
2. L'art. 1.3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de les Administracions Públiques, disposa que “En cualquier caso, el
desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en el ámbito de
aplicación de esta ley será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo,
profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el
estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o
independencia.”.
Altrament, l’article 2 de la mateixa norma estableix que el personal comprès en
l’àmbit d’aplicació de la llei, entre el qual es troba el personal al servei de les
corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla que sigui la naturalesa
jurídica de la relació de treball.
3. L'art. 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, estableix que l'exercici d'activitats
professionals, laborals, mercantils o industrials fora de l'Administració Pública
requerirà el previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la
jornada de treball i l'horari de l’interessat.
En anàleg sentit, l'art. 339 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament del personal al servei de les entitats locals, disposa que l’exercici
d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada requereix, en tots els casos,
autorització expressa prèvia.
Així mateix, ambdues normatives disposen que el reconeixement de compatibilitat
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic
o, com especifica l’art. 343 del Decret 214/1990, de modificació de les condicions
del lloc de treball.
4. L’article 15 de la Llei 53/1984, de 26 desembre, també estableix que el personal a
que es refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional.
Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
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5. Pel que fa referència a l’exercici de la segona activitat en el sector privat, l’art. 11
de la norma estatal determina que no es podrà exercir, per sí o mitjançant
substitució, activitats privades, incloses les de caràcter professional, siguin per
compte propi o sota la dependència o al servei d’entitats o particulars que es
relacionin directament amb les que desenvolupi el departament, organisme o
entitat on estigués destinat.
S’exceptuen d’aquesta prohibició les activitats particulars que, en exercici d’un
dret legalment reconegut, realitzin per a sí els directament interessats.
6. L’article 12.1 a) de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, prohibeix al personal
comprès en l’àmbit d’aplicació d’aquesta norma l’exercici d’activitats privades,
incloses les de caràcter professional, sigui per compte propi o sota la
dependència o al servei d’entitats o particulars, en els assumptes en què estigui
intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del
lloc públic. S’inclouen en especial en aquesta incompatibilitat les activitats
professionals prestades a persones a qui s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc públic.
7. Respecte de l’indicat article 12.1 de la llei estatal, en el cas que ens ocupa, convé
advertir especialment del contingut dels supòsits b) i c), per quant es prohibeix:
b) la pertinença a Consells d’Administració u òrgans rectors d’empreses o entitats
privades, sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada
amb les que gestioni el departament, organisme o entitat en què presti llurs
serveis el personal afectat.
c) el desenvolupament, per sí o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en
Empreses o Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o
subministres, arrendatàries o administradores de monopolis o amb participació o
aval del sector públic, qualsevol que sigui la configuració jurídica d’aquelles.
Així mateix, l'art. 330 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, esmentat anteriorment,
estableix que no és possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats
privades, incloses les de caràcter professional, entre d’altres, quan el resultat de
l’activitat professional hagi de ser sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda
financera o control de l'entitat local en què presti serveis el personal; quan
l’activitat professional es relacioni directament amb la que realitza en la unitat o
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servei a què estigui adscrit el personal; quan l’activitat professional requereixi o
pugui requerir la coincidència d’horari o la presència física del personal amb el
que tingui atribuït en l’entitat local; la realització d’activitats privades, incloses les
de caràcter professional, ja sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei
d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut
en els dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic; les
activitats de gestoria, mediació, representació i defensa d'interessos de
particulars davant l'entitat local o dels seus organismes.

8.

L’art. 12.2 de la llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal
al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya estableix que no es
pot reconèixer la compatibilitat d’activitats privades quan la suma de jornades de
l’activitat pública principal i l’activitat privada superi la jornada ordinària de
l’Administració incrementada en un 50%. Així també ho recull l’article 329.2 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions
de treball del personal funcionari de l’Ajuntament de Mataró, estableix que la
jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanal (37,5
hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2017 la jornada
ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal
(36,40 hores/setmana)
La jornada ordinària municipal setmanal (36,4) incrementada en un 50% és de
54,6 hores/setmana.
Tot i que no és possible concretar la presència efectiva de l’interessada en
l’indicada societat, s’entén que llur desenvolupament no afecta la jornada de
treball ni l’horari de l’interessada en la Corporació.
Ara bé, tot i aquesta deducció lògica, és necessari advertir-la que llur realització
no pot modificar, ni interferir en la jornada i horari que té establert l’interessada en
aquest Ajuntament, tal i com expressen l’article 21 de la llei d’incompatibilitats
catalana, així com l’article 343 del Decret 214/1990, i l’article 14 de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques.

48

Data d’actualització: 05/02/2018

9. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la
incompatibilitat en que s’hagi incorregut.
En aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària
de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.

10. L'art. 333. a) i l'art. 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que
correspon al Ple de la Corporació adoptar els acords resolutoris sobre situacions
de compatibilitat o incompatibilitat, d’ofici o a instància de part interessada, bé
corresponguin a peticions concretes o afectin col·lectius determinats. Per acord
del Ple Municipal en sessió ordinària celebrada el 7 d’abril de 2016, s’ha delegat
a la Junta de Govern la competència sobre declaracions de compatibilitat per
l’exercici d’activitat pública o privada del personal de la Corporació.
Vist l’informe jurídic corresponent.

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals PROPOSA A LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.-

Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora O.L.S. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada
secundària, per compte pròpia, de sòcia, amb una participació del
50%, en l’entitat mercantil denominada “Codial La Masia, SL”, en els
termes i paràmetres referits en la part expositiva del present acord.

SEGON.-

Informar a la persona interessada que:
-

El reconeixement de compatibilitat del present acord quedarà
automàticament sense efectes en el cas de canvi o de modificació de
les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la segona
activitat, que l’interessada haurà de comunicar a l’Ajuntament de
Mataró.
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-

L’incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada
sobre el règim d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària
de caràcter molt greu.

TERCER.-

Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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