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ACTA NÚM. 20/2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 6 DE NOVEMBRE DE 2017.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el sis de novembre de dos mil disset, essent dos quarts de
tres de la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
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 23
d’octubre de 2017.

2

DESPATX OFICIAL

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei Gestió Econòmica3

Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al 3r trimestre de l’exercici 2017.
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-Servei de Compres i Contractacions4

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació del manteniment de llicències de sistemes
d’infraestructures informàtiques de l’Ajuntament de Mataró.

5

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació del subministrament de dispensadors d’aigua mineral
natural a les dependències municipals.

6

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del servei de
renovació del web municipal de l’Ajuntament de Mataró.

7

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que
regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat, del projecte
d’urbanització de la plaça del passatge Lluís Gallifa.

SECRETARIA GENERAL
8

Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 212/17 de 10 d’octubre de
2017, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, dictada en el
Procediment abreujat núm. 399/16, interposat per B.Y.S.S
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 Públic9

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

10 Aprovar la imposició de sancions a P.R.P. per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
11 Aprovar la imposició de sancions a M.C.F per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
12 Aprovar la imposició de sancions a O.G.S. per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
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13 Aprovar la imposició de sancions a G.P.M. per la comissió d’una infracció molt
greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.
14 Estimar el recurs de reposició interposat per E.G.R contra la imposició de
sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans15 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent
del lloc de treball principal presentada per E.H.M.
16 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent
del lloc de treball principal presentada per A.R.V.
17 Reconèixer la compatibilitat de segona activitat privada amb exercici concurrent
del lloc de treball principal presentada per J.Q.A.

l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 23 d’octubre 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 Gestió Econòmica-
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3

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

PRESSUPOSTÀRIA CORRESPONENT AL 3R TRIMESTRE DE L’EXERCICI 2017.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, dóna compte del següent:
“Relació de fets
Les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017 estableixen en l’article 54 que
de conformitat amb l’article 207 del RDLeg. 2/2004, la intervenció presentarà
trimestralment l’estat d’execució del pressupost acompanyat de la informació
complementària que permeti valorar el nivell d’execució. D’aquest estat se’n donarà
compte a la Junta de Govern i a la Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis Centrals,
Ocupació i Promoció Econòmica.

És per això que proposo:
Primer.- Donar compte a la Junta de Govern de l’informe d’execució pressupostària
corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2017”.

Es donen per assabentats
-servei de compres i contractacions-

4 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE
LLICÈNCIES DE SISTEMES D’INFRAESTRUCTURES INFORMÀTIQUES DE
L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Mitjançant informe de data 08/09/2017, del cap del Servei de Sistemes
d’Informació i Telecomunicacions, es sol·licita la tramitació de la contractació del
manteniment

de

llicències

de

sistemes

4

d’infraestructures

informàtiques

de
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l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 77.240,00, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la
clàusula vint-i-quatrena del plec de clàusules administratives particulars, el valor
estimat del contracte és de 173.790,00 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 16/10/2017, 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 16/10/2017 respecte a de la previsió
d’existència de crèdit adequat i suficient en els pressuposts que s’aprovin pels
exercicis 2018 i 2019.

Atès el que disposen els arts. 10, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 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 l’expedient de contractació del manteniment de llicències de
sistemes d’infraestructures informàtiques de l’Ajuntament de Mataró, per un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 77.240,00, IVA no inclòs,
pels dos anys de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per dos anys addicional i les possibles modificacions contemplades en la
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clàusula vint-i-quatrena del plec de clàusules administratives particulars, el valor
estimat del contracte és de 173.790,00 euros.

SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació del subministrament expressat en l’apartat
anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

QUART. Atendre la despesa total de fins a 93.460,40€ a càrrec de la partida
300602/920320/21600 dels pressupostos municipals que s’aprovin per al 2018 i 2019
desglossats de la manera següent:


Exercici 2018: Llistat de documents A_FUT núm. 3378 per import de
46.730,20€.



Exercici 2019: Llistat de documents A_FUT núm. 3380 per import de
46.730,20€.

CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a fi
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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5 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES
PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT
DE DISPENSADORS D’AIGUA MINERAL NATURAL A LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Per informe de data 20/10/2017, el tècnic de Compres sol·licita la contractació del
subministrament de dispensadors d’ aigua mineral natural, amb un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 33.686,20 €, IVA no inclòs, pels dos
anys de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les modificacions contemplades en el plec de clàusules administratives
particulars, el valor estimat del contracte és de 74.109,64 €.
Consta a l’expedient:
 Informe del secretari

general de data 23/10/2017, respecte de l’adequació dels

plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals
aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector
públic.
 Informe de l’interventor de data 23/10/2017 respecte a la previsió d’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació en les partides dels pressupostos municipals que s’ aprovin pels
exercici 2018 a 2020.

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
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Centrals, proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords
RESOLC:
PRIMER. Iniciar la contractació del subministrament de dispensadors d’ aigua mineral
natural, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
33.686,20 €, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de pròrroga i les modificacions contemplades a la clàusula vint-i-quatrena, el valor
estimat del contracte és de 74.109,64 €.

SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació del subministrament al que fa esment el punt
anterior, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 37.054,82 euros, (document AFUT

núm.

116755).
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’art. 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes del
present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides del pressupostos municipals que s’aprovin pels exercicis 2018 a 2020 a fi
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL SERVEI DE RENOVACIÓ DEL WEB
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Mitjançant informe de data 27/10/2017, el tècnic del Servei de Comunicació i el cap
del Serveis de Sistemes d’Informació i Telecomunicacions proposen la tramitació de
la contractació del servei de renovació del web municipal de l’Ajuntament de Mataró,
per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 82.644,63
euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de modificació contemplada al plec de clàusules administratives, el valor estimat del
contracte és de 99.173,56 euros.
Consta a l’expedient:

-

Informe del secretari general de data 16/10/2017, 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 16/10/2017 respecte a l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 300600/92032Z/64101 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2017, i la previsió de la seva existència en els plecs que
s’aprovin per a l’exercici 2018.

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.
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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 l’expedient de contractació del servei de renovació del web municipal
de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del
contracte de fins a 82.644,63 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte la possibilitat
de modificació contemplada al plec de clàusules administratives, el valor estimat del
contracte és de 99.173,56 euros.

SEGON: Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
regirà la contractació de la

en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i

procediment obert simplificat.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 82.644,63, més 17.355,72 euros en concepte
d’IVA, en total 100.000 euros, a càrrec de la partida 300600/92032Z/64101, d’acord
amb els següents imports i anualitats:
Exercici 2017: 10.000 € (doc. A núm. 107001)
Exercici 2018: 90.000 € (doc. A núm. 107002)
CINQUÈ. Es condicionen els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i
suficient en els pressuposts corresponents a l’exercici 2018 per fer front a les
despeses derivades de la present contractació.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

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

QUE

REGIRAN

LA

CONTRACTACIÓ,

MITJANÇANT

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT, DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE
LA PLAÇA DEL PASSATGE LLUÍS GALLIFA.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent:
“Relació de fets
1. Per informe de data 16/10/2017, el cap del Servei d’Espais Públics sol·licita la
contractació de les obres del projecte executiu de les obres del projecte executiu
d’urbanització de la Plaça del Passatge Lluís Gallifa, amb un import fixat com a
màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 227.429,71 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
272.915,65 euros.
2. Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general de data 25/10/2017, 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 25/10/2017 respecte de l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 710100/17111B/61300 del pressupost municipal aprovat
per a la present anualitat 2017.
Fonaments de dret
1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa
l’article 6 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
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2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de
la contractació, d’acord amb el previst als articles 109 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes
del sector públic (TRLCSP).
3. De conformitat amb el que disposa l’article 8 del Decret Llei 3/2016, de 31 de
maig, de mesures urgents en matèria de contractació, la forma de contractació
serà el procediment obert simplificat atès que el valor estimat per l’obra a
contractar és inferior a 1.000.000 euros, IVA no inclòs.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 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 la contractació de les obres del projecte executiu d’urbanització de la
Plaça del Passatge Lluís Gallifa, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 227.429,71 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, tenint en compte les possibilitats
de modificacions contemplades al plec, el valor estimat del contracte és de
272.915,65 euros.
Segon. Aprovar el plec de clàusules administratives i prescripcions tècniques
particulars que regiran la contractació de l’obra a la que fa esment el punt anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert simplificat.
Tercer. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 26 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart. Autoritzar la despesa de fins a 275.189,95 euros, a càrrec de la partida
710100/17111B/61300 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat
2017. (Document comptable A núm. 113839).

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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SECRETARIA GENERAL

8

DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA NÚM. 212/17 DE 10

D’OCTUBRE DE 2017, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚMERO 7
DE BARCELONA, DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 399/16,
INTERPOSAT PER B.Y.S.S

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern, dóna compte del següent:
“En data 17 d’octubre de 2017, el Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de
Barcelona, ha notificat la Sentencia número 212/17, de 10 d’octubre, dictada en el
Procediment Abreujat número 399/16, interposat per la senyora B.Y.S.S., contra el
decret numero 6146/2016 de 23 d’agost, de l’Alcalde, que resol desestimar la
reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver caigut a la via
pública (Avinguda Gatassa).
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 5.488,34,98 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda imposada, sense costes, amb el
següent argument:
“... la cuestión central está en determinar si, dada la naturaleza y
ubicación del desperfecto (un desnivel en el pavimento), existe
responsabilidad del Ayuntamiento, cuando del propio escrito de
demanda se desprende que era visible y próximo a la calzada, como
así se aprecia en las fotografías, pues no estamos en la misma
situación cuando el riesgo es oculto y sorprende al peatón que cuando
está a la vista y pueda sortearse con un mínimo de atención, ya que
en estos casos es el usuario de la vía ha de asumir el resultado
lesivo”.

La sentència no és susceptible de recurs ordinari.

13

Data d’actualització: 05/02/2018

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, Seguretat i Bon Govern, RESOLC:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentencia número 212/17, de 10 d’octubre,
dictada en el Procediment Abreujat número 399/16, interposat per la senyora
B.Y.S.S., contra el decret numero 6146/2016 de 23 d’agost, de l’Alcalde, que resol
desestimar la reclamació administrativa de responsabilitat patrimonial per haver
caigut a la via pública (Avinguda Gatassa).
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de
Barcelona”.
Es donen per assabentats

Precs i Preguntes : No se’n formulen.
Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
Públic9 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.P.T. 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:
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“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 8136/2017, de 15 de setembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a S.P.T., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C17/02911, aixecada en data 1 de febrer de 2017 a les 21:30 hores
pels Agents de la Policia Local número 3688 i 3748, referent a la Ronda de Miguel de
Cervantes 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 Staffordshire.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a S.P.T., en
data 27 de setembre de 2017, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions,

oferint

a

la/les

persona/es

interessada/es

la

possibilitat

de

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
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
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el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• S.P.T.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a)

La 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.
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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 200,51 euros a S.P.T., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
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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.- Imposar una sanció de 200,51 euros a S.P.T., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A P.R.P. 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 6962/2017, de 21 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a P.R.P., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C17/6754, aixecada en data 9 de març de 2017 a les 21:20 hores pels
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Agents de la Policia Local número 3047, 3778 i 3838, referent a la Plaça de
Catalunya 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 Staffordshire.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a P.R.P., en
data 7 d’agost de 2017, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions,

oferint

a

la/les

persona/es

interessada/es

la

possibilitat

de

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
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2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa
la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• P.R.P.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
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una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, 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
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d’una sanció de 2.404,05 euros a P.R.P., 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 P.R.P., 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 P.R.P., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a P.R.P., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
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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 P.R.P., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 400,00 euros a P.R.P., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Tercer.- Imposar una sanció de 300,51 euros a P.R.P., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Quart.- Imposar una sanció de 600,00 euros a P.R.P., 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).

11 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.M.C.F 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:
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“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 6961/2017, de 21 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.M.C.F., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/3687, aixecada en data 8 de febrer de 2017 a les 22:00 hores
pels Agents de la Policia Local número 3778 i 3788, referent a la Plaça de Miquel
Martí i Pol de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa a la Plaça Miquel Martí i Pol, les característiques
que varen apreciar aquests agents en relació a l’aspecte físic del gos són les
següents:
-Pèl curt i de forta musculatura, de color marró i blanc.
-Aspecte poderós i configuració atlètica.
-Coll ample i musculós.
-Mandíbula gran i cap voluminós.
Atès l’article 2.1.b) del RD 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley
50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales
potencialmente peligrosos que estableix que seran considerats potencialment
perillosos els animals de l’espècie canina que es corresponguin amb totes o la
majoria de les característiques que figuren a l’Annex II de l’esmentat reglament.

ANEXO II
Los perros afectados por la presente disposición tienen todas o la mayoría de las
características siguientes:
a) Fuerte musculatura, aspecto poderoso, robusto, configuración atlética, agilidad,
vigor y resistencia.
b) Marcado carácter y gran valor.
c) Pelo corto.
d) Perímetro torácico comprendido entre 60 y 80 centímetros, altura a la cruz entre
50 y 70 centímetros y peso superior a 20 kg.
e) Cabeza voluminosa, cuboide, robusta, con cráneo ancho y grande y mejillas
musculosas y abombadas. Mandíbulas grandes y fuertes, boca robusta, ancha y
profunda.
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f) Cuello ancho, musculoso y corto.
g) Pecho macizo, ancho, grande, profundo, costillas arqueadas y lomo musculado y
corto.
h) Extremidades anteriores paralelas, rectas y robustas y extremidades posteriores
muy musculosas, con patas relativamente largas formando un ángulo moderado.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.M.C.F., en
data 4 d’agost de 2017, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions,

oferint

a

la/les

persona/es

interessada/es

la

possibilitat

de

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
5. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
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6. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
7. 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.
8. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu
tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança
amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa
la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.M.C.F.
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.
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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.
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.M.C.F., 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
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definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 400,00 euros a J.M.C.F., 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.M.C.F., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a J.M.C.F., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.

MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
caràcter greu i molt greu.

28

Data d’actualització: 05/02/2018

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.M.C.F., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a J.M.C.F., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a J.M.C.F., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a J.M.C.F., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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12 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A O.G.S. 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 6960/2017, de 21 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a O.G.S., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C17/3921, aixecada en data 10 de febrer de 2017 a les 20:54 hores
pels Agents de la Policia Local número 2828 i 3778, referent al Carrer d’Alarona de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa al carrer Alarona a l’alçada del passatge Pau
Claris, concretament un gos de raça Stafforshire.
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
O.G.S., en data 4 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
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
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FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser
qualificats de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
9. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
10. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
11. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es
desenvolupa la Ley 50/1999.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• O.G.S.
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

32

Data d’actualització: 05/02/2018

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 2.404,05 euros a O.G.S., 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 O.G.S., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 600,00 euros a O.G.S., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.

MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
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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 O.G.S., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a O.G.S., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a O.G.S., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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13 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A G.P.M. 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 6958/2017, de 21 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a G.P.M., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número 285297/17, aixecada en data 8 d’abril de 2017 a les 13:20 hores
pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat
Ciutadana de l’ABP de Mataró número 5807 i 12822, referent a l’Avinguda d’Amèrica,
156 de 08304 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.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a G.P.M., en
data 4 d’agost de 2017, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions,

oferint

a

la/les

persona/es

interessada/es

la

possibilitat

de

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
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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:
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
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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:
• G.P.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.

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

MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
caràcter greu i molt greu.

Per Resolució de l’Alcaldia de 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 G.P.M., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a G.P.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 200,51 euros a G.P.M., per la comissió d’una
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infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a G.P.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

14

Unanimitat. (6).

ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER E.G.R

CONTRA

LA

IMPOSICIÓ

DE

SANCIONS

EN

MATÈRIA

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 PROCEDIMENTALS
PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l’Ajuntament un recurs
extraordinari de revisió interposat per E.G.R. , en data 12 de juliol de 2017, contra
l’Acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 30 de gener de
2017, per infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Atès que contra els actes ferms en via administrativa, com ara el debatut, sols hi ha
la possibilitat d’interposar recurs extraordinari de revisió, i en l’ús de les facultats
conferides a l’article 115.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el recurs presentat s’ha de
qualificar com d’extraordinari de revisió.
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Atès que aquest recurs no té com a finalitat la revisió d’extrems de fet que van poder
ser objecte d’estudi en la instrucció.
Atès que l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú

de

les

Administracions

Públiques

exigeix

la

concurrència

d’unes

circumstàncies taxades per l’admissió de l’esmentat recurs i que l’article 126.1 de
l’esmentada llei, prescriu l’admissió a tràmit del recurs extraordinari de revisió quan el
mateix es fonamenti en algunes de les causes previstes a l’article anterior.
Atès que de l’estudi del recurs presentat, es desprèn que està fonamentat en una de
les circumstàncies establertes a article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, concretament a
l’article 125.1.b) que diu textualment: “Que aparezcan documentos de valor esencial
para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la
resolución recurrida”.
ANÀLISI DE LES AL•LEGACIONS:

Un cop estudiat el recurs extraordinari de revisió presentat per la part, entenem el
següent:

La persona denunciada manifesta en el seu escrit de recurs que ha estat sancionada
a l’expedient número SJAVP-2016/00638-GP per unes infraccions en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos, concretament per manca de llicència
per portar o posseir gossos de raça considerada potencialment perillosa, per manca
d’assegurança de responsabilitat civil i per portar el gos sense morrió a la via pública.

Aquesta persona manifesta la seva disconformitat amb les sancions imposades i
al·lega que el gos que portava el dia dels fets a la via pública no pertany a una de les
races considerades potencialment perilloses.
A fi d’acreditar les manifestacions realitzades, aporta còpia de la documentació del
gos, consistent en:
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-Document d’identificació de l’AIAC.
-Sol•licitud d’inscripció al Cens Municipal d’Animals de Companyia de data
12/07/2017.
-Còpia de la cartilla del gos.
-Còpia de la cartilla de vacunació.
Per tot això, sol·licita l’anul·lació de les sancions imposades.

Tenint en compte la documentació aportada, hem de manifestar que:
En relació a la raça de l’animal, la Llei 10/1999, de 30 de juliol, estableix a l’article 1
apartat C que: “Tenen la consideració de gossos potencialment perillosos, i els és
aplicable aquesta Llei, els que presentin una o més d'una de les circumstàncies
següents: c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs
encreuaments: Bullmastiff, Dòberman, Dog Argentí, Dog de Bordeus, Fila Brasileiro,
Mastí Napolità, Pit Bull, Presa Canari, Rottweiler, Terrier Staffordshire Americà i Tosa
Japonès.”
Atès que de la documentació aportada per l’interessat,

es desprèn que el gos

esmentat és un encreuament de gos de raça Bodeguero amb un gos de raça
Foxterrier, i que aquest encreuament no es considera que pertanyi a una de les races
considerades potencialment perilloses, el seu propietari no té obligació de tenir
llicència per portar o posseir gossos de races considerades potencialment perilloses,
ni té l’obligació de contractar una assegurança de responsabilitat civil per danys a
tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros i que no té l’obligació de portar-lo
amb morrió a la via pública.
CONCLUSIÓ:
Per tot allò anteriorment exposat, s’entén que procedeix estimar el recurs
extraordinari de revisió interposat per E.G.R., i, per tant, revocar la resolució
esmentada en els antecedents procedimentals per quedar acreditada la manca de
responsabilitat respecte les infraccions en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, procedint a anul•lar parcialment la liquidació emesa en
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relació a les infraccions consistents en manca de llicència, manca d’assegurança i
manca de morrió a la via pública.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que l’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article
13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.

En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del
Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.

En virtut de les competències delegades al Regidor Delegat de Serveis Centrals,
Seguretat i Bon Govern per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, proposo a
la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:

PRIMER.- Estimar el recurs extraordinari de revisió interposat per E.G.R., pels motius
recollits en la part expositiva de la present resolució, procedint a revocar la mateixa.
SEGON.- Acordar l’anul·lació parcial de la liquidació emesa per import de 3.004,56
euros a càrrec del senyor E.G.R..
TERCER.- Notificar la present resolució a l’ interessat i a l’ORGT”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica de Recursos Humans-
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15 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE
AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER E.H.M.

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

1.- La senyora E.H.M., funcionària de carrera de la Generalitat de Catalunya,
adscrita en comissió de serveis al lloc de treball de psicòloga de Recursos
Humans de l’Ajuntament de Mataró des de l’1 de setembre de 2017, ha presentat
per registre d’entrada núm. 0812130008-1-2017-036895-1, de data 15 de
setembre de 2017, escrit de sol·licitud de reconeixement de compatibilitat en el
què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb
dues activitats:
a) Una activitat pública secundària consistent en tasques d’assessorament
en entrevistes en tribunals qualificadors de processos selectius portats a
terme per la Generalitat de Catalunya, així com l’exercici docent,
mitjançant la seva designa de professora, en l’àmbit de la psicologia, com
a treballadora pública, a Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La
durada d’aquesta activitat és generalment d’unes dues hores setmanals en
horari de tarda i la retribució, en còmput anyal, és de 4.000 €.
b) Una activitat privada secundària per compte propi, consistent en l’exercici
propi de la psicologia, d’unes sis hores setmanals, fora de l’horari laboral
municipal.
2.- Segons disposa la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya, aquest és una entitat autònoma de caràcter administratiu,
amb personalitat jurídica pròpia, adscrita al Departament d'Interior de la
Generalitat de Catalunya.

Les finalitats essencials, segons indica la pròpia norma, són:
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a) La formació dels membres dels serveis de seguretat públics o privats, de
prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i
de vigilància, control i protecció ambientals.
b) La creació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a
seleccionar, promoure i desenvolupar els col·lectius professionals a què fa
referència la lletra a, d'acord amb la normativa que els regula.
c) La promoció de l'estudi i la recerca en l'àmbit de la seguretat.
Altrament, cal destacar que l’art. 19 contempla que el règim jurídic de contractació
de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, inclosa, en tot cas, la contractació
de persones físiques formadores per a la prestació d'activitats docents, és el que
estableix la legislació sobre contractes de les administracions publiques i que la
contractació de persones físiques formadores per a la prestació d'activitats
docents s'ha de fer, en tot cas, per mitjà de designació administrativa, que ha
d'incorporar les especificacions i limitacions que estableix la legislació sobre
contractes de les administracions públiques.

Fonaments de dret

1. La normativa reguladora de les incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques s'estableix a la Llei 53/1984, de 26 de desembre; a la
Llei 21/1987, de 26 de novembre de 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 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.”.
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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, en quina 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.
L’article 1.2. de la mateixa llei catalana determina que aquesta s’aplica a les
activitats del personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses què en depenen.

3

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.

4

La mateixa normativa que venim referint igualment determina que els
reconeixements de compatibilitat resten sense efecte en cas de canvi de lloc de
treball en el sector públic o de modificació de les condicions del lloc de treball.

5

Cal que l’ interessada, com a treballadora pública, tingui present igualment el
contingut de l’article 53.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público. En aquest s’estableix, entre d’altres principis rectors del codi
de conducta dels treballadors públics, que aquests s’abstindran en aquells
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assumptes en els què tinguin un interès personal, així com de tota activitat
privada o interès que pugui suposar un risc de plantejar conflictes d’interessos
amb el seu lloc públic.

6

L’incompliment d’allò disposat a la normativa 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.

7

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.

a)

Respecte l’activitat pública.

1.

L’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, i en idèntic sentit, l’article 322
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableixen que no es consideren subjectes
al règim d’incompatibilitats, entre d’altres: “b) La participació en tribunals o en
òrgans de selecció per a l’ingrés a les administracions públiques”.

2.

D’altra banda, l’article 4 de la indicada Llei 21/1987, determina que el personal
comprès en el seu àmbit d’aplicació solament pot tenir un segon lloc de treball o
una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei
públic. Els apartats 6è i 7è d’aquest mateix article recullen que:
“6. En general, es considera que aquest interès públic es dóna si es tracta d’un
segon lloc de treball directament relacionat amb les tasques docents que són
objecte del lloc de treball principal. Es pressuposa també l’interès públic si la
funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada amb la
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funció o l’activitat que es considera principal”.
“7. En principi es considera també interès públic la realització habitual de
funcions docents per a la formació, la selecció o el perfeccionament del
personal en centres de formació de funcionaris.”
Conseqüència de l’anterior, l’article 4.9 del mateix cos legal ordena que en el
supòsit anterior correspon (a l’òrgan competent en el cas de l’administració local)
determinar l’existència d’interès públic, com a condició necessària per a
l’atorgament de l’autorització de compatibilitat.
3.

L’article 7 de la Llei estatal d’Incompatibilitats determina com a requisit necessari
per autoritzar la compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total
percebuda per ambdós llocs o activitats no superi la remuneració prevista en els
Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de Director general, ni superi la
corresponent

al

principal,

estimada

en

règim

de

dedicació

ordinària,

incrementada en un 30 per 100, pels funcionaris del grup A o personal de nivell
equivalent (actual grup A1, que és al qual pertany l’interessada).
4.

De l’anàlisi de la sol·licitud presentada per la interessada es desprèn que la
primera activitat sol·licitada –assessora d’entrevistes a tribunals qualificadors-, no
es trobaria subjecte al règim d’incompatibilitats, de conformitat amb l’article 2 de
la Llei 21/1987.

5.

Quant a la segona activitat pública interessada -formadora a l’institut de
Seguretat Pública de Catalunya-, pot ser encabida en els supòsits recollits als
apartats 6 i 7 de l’article 4 de la Llei 21/1987.
No obstant, caldrà advertir a la interessada en primer lloc que, en cas de
participar en seminaris, cursos o conferències en centres oficials destinats a la
formació de funcionaris, aquesta participació no podrà superar les setanta-cinc
hores anuals i, paral·lelament en segon lloc, per tal que concorri interès públic, la
funció docent objecte de la segona activitat haurà d’estar directament relacionada
amb la funció o l’activitat que es considera principal, i la remuneració global no
podrà superar els límits establerts a l’article 7 de la Llei estatal.

b) Respecte l’activitat privada.
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1.

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.

2. 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.
3. Així mateix, l'article 330 del Decret 214/1990 abans esmentat, recull que no és
possible el reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les
de caràcter professional, entre d’altres supòsits, 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 requereixi o pugui requerir la coincidència
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat
local;
- les activitats de gestoria, mediació, representació d’interessos de particulars
davant l’entitat local o de llurs organismes.
4.

Pel que fa a la conjugació d’una segona activitat pública –analitzada en el punt a)
d’aquest informe- amb el desenvolupament d’una activitat privada, hem d’estar al
contingut de l’article 12.1.c) de la Llei de la Generalitat de Catalunya. Aquest
faculta a tal efecte “Si no superessin entre tots dos la jornada màxima de
l’Administració”.
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Tot i això, l’article 12.2 de l’esmentada Llei disposa un altre requisit i és que,
sense perjudici del què estableix el que hem referit (art. 12.1), en cap cas 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 la Sra. E.H.M. demana l’exercici d’una segona activitat privada
consistent en el lliure exercici de la professió de psicòloga, amb una jornada
laboral no superior a 6 hores setmanals, caldrà recordar a la interessada que
aquesta segona activitat no podrà superar el topall establert a la norma i llur
realització no podrà modificar, ni interferir en la jornada i horari que té establert la
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, en el sentit següent:


Els reconeixements de compatibilitat (segona activitat privada) no
poden modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat (...);



Així mateix, l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.

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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PRIMER.-

Autoritzar, per raó d’interès públic, la compatibilitat entre l’activitat
principal que realitza en aquest Ajuntament la senyora E.H.M.
funcionària d’aquesta Corporació i adscrita al lloc de treball de
psicòloga de Recursos Humans, amb una segona activitat pública
consistent en l’exercici docent, mitjançant la seva designa de
professora, en l’àmbit de la psicologia, com a treballadora pública, a
Institut de Seguretat Pública de Catalunya, en els termes referits en la
part expositiva de la present resolució.

SEGON.-

Reconèixer la compatibilitat, entre l’activitat principal que realitza en
aquest Ajuntament la senyora E.H.M. amb una activitat privada
secundària per compte propi, consistent en l’exercici propi de la
psicologia, fora de l’horari laboral municipal.

TERCER.-

Informar a la persona interessada que:

-

La declaració 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 les
segones activitats, que la interessada 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.

QUART.-

Notificar el present acord a la persona interessada”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).
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16 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE
AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER A.R.V.

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

El senyor A.R.V. és agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró i
treballa en el torn de tarda, de 14 a 22 hores.

II.

EL senyor A.R.V. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat
(registre

d’entrada

0812130008-1-2017-025038-1)

en

què

demana

compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una
activitat privada secundària per compte pròpia, en una activitat artística,
d’actor (fent anuncis televisiu, programes, etc.), així com actuacions de màgia
i il·lusionisme. L’horari és indeterminat, però, en tot cas, seria a la sortida del
seu torn a partir de les 22 hores, essent en aquests moments indeterminada
també la retribució.

III.

En virtut de l’informe emès per l’Inspector en cap accidental de la Policia
Local, el senyor J.F.N.Q., de data 24 d’octubre de 2017, per part de l’indicat
cos policial no hi ha inconvenient en el reconeixement de la compatibilitat
sol·licitada pel senyor A.R.V., sempre i quan ni ara ni en el futur hi hagi cap
conflicte amb els horaris del servei i que aquesta activitat no comporti un
desgast físic que limiti el descans de l’agent que pugui alterar el servei al qual
es troba adscrit, així com que no utilitzi els mitjans, materials i/o informació
pròpia de la Policia local.

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
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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. I concretament, respecte els membres dels cossos de la Policia
Local a Catalunya, la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat (d’ara endavant, LOFCSE) i la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
policies locals de Catalunya.
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.”
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.
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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.
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 què 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.

Així doncs, en aquest cas s’aplica l’art.6.7 de la LOFCSE que diu que
pertànyer a les forces i cossos de seguretat és causa d’incompatibilitat per al
desenvolupament de qualsevol altra activitat pública o privada, tret d’aquelles
activitats exceptuades a la legislació sobre incompatibilitats; ara bé, com que
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no s’ha dictat una legislació específica sobre incompatibilitats aplicable als
policies municipals, és d’aplicació la Llei general, és a dir, la llei 53/1984
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, i a
Catalunya, en allò que no sigui bàsic, a la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del
personal de les Administracions catalanes i per al funcionariat policial català,
més el que encara sigui vigent sobre incompatibilitats en el Reglament de
Personal al servei de les entitats locals de

Catalunya de 1990 (Decret

214/1990, de 30 de juliol).
9.

L’Advocacia de l’Estat, en els procediments jurisdiccionals que s’han seguit
des de la promulgació de la LOFCSE l’any 1986, ha establert un criteri
clarament restrictiu en l’aplicació de l’art.6.7 de la LOFCSE, segons el qual, la
previsió de l’art.6.7, ens remet al llistat d’excepcions de l’art.19 de la LI; per
tant, es determina que el règim d’incompatibilitats dels funcionaris policials és
més rigorós que els dels funcionaris civils ordinaris, i aquest caràcter restrictiu
segona l’art.6.7 de la LOFCSE talla qualsevol expectativa de compatibilitat del
quadre d’excepcions de l’art.19 de la LI.

10.

Ara bé, ha estat a partir de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya,

d’11

d’abril

de

2013,

relativa

a

incompatibilitats

pel

desenvolupament d’un segon lloc de treball dels membres de les policies
locals de Catalunya, que canvia la doctrina judicial i el criteri interpretatiu,
obrint i assimilant les possibilitats de compatibilitat de llocs de treball dels
policies locals de Catalunya:
“La Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de abril de
2013 supone un giro de ciento ochenta grados en la doctrina mantenida hasta
el momento. En ella se confirma la Sentencia del Juzgado contenciosoadministrativo de Lleida de 12 de abril de 2012, que estimó la demanda
presentada por un agente de la policía local a quien se le había denegado la
compatibilidad para ejercer de abogado. El razonamiento principal seguido
tanto por la sentencia de instancia como por el Tribunal Superior de Justicia
para estimar la demanda del policía local radica en considerar que, a raíz de
la Sentencia del tribunal Supremo de 5 de mayo de 2008, se ha producido un
cambio de doctrina respecto de la interpretación que cabe dar al art.6.7 de la
ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad”.
11.

L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que no és
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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.
12.

L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la
suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada
en un 50%.
En virtut de la jornada ordinària establerta pel cos de Policia local de
l’Ajuntament de Mataró a l’article 15 del Text únic dels acords municipals
vigents sobre determinació de les condicions del personal funcionari de la
nostra Corporació i el fet que el Sr. A.R.V. realitzarà la segona activitat de
forma esporàdica, respecte els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat
pública i la privada fixats per la normativa, la sol·licitud del Sr. A.R.V.
s’adequaria a la normativa.

13.

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.

14.

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
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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 pel senyor A.R.V. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada
secundària, per compte pròpia, en una activitat artística, d’actor (fent
anuncis televisiu, programes, etc.), així com actuacions de màgia i
il·lusionisme, 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’interessat haurà de comunicar a l’Ajuntament
de Mataró, així com si aquesta activitat comportés un desgast físic
que limités el descans de l’agent que pogués alterar el servei al qual
es troba adscrit, així com si utilitzés els mitjans, materials i/o
informació pròpia de la Policia local.

-

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).
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17 RECONÈIXER LA COMPATIBILITAT DE
AMB

EXERCICI

CONCURRENT

DEL

SEGONA ACTIVITAT PRIVADA

LLOC

DE

TREBALL

PRINCIPAL

PRESENTADA PER J.Q.A.

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

El senyor J.Q.A. és agent de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró i
treballa en el torn de nits, de 22:00 hores a 6:00 hores.

V.

EL senyor J.Q.A. ha presentat en data 31 de juliol de 2017, sol·licitud de
compatibilitat de segona activitat (registre d’entrada 0812130008-1-2017033110-1) en què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en
aquesta Corporació amb una activitat privada secundària per compte aliena,
per exercir d’entrenador de porters/es de les categories del futbol base al
Reial Club Esportiu de Barcelona. La jornada és d’un màxim de 4 hores
setmanals i sempre fora de la seva jornada laboral municipal, segons la seva
sol·licitud i la seva retribució de 200€ mensuals.

VI.

En virtut de l’informe emès per l’Inspector en cap accidental de la Policia
Local, el senyor J.Q.A., de data 24 d’octubre de 2017, per part de l’indicat cos
policial no hi ha inconvenient en el reconeixement de la compatibilitat
sol·licitada pel senyor J.Q.A., sempre i quan ni ara ni en el futur hi hagi cap
conflicte amb els horaris del servei i que aquesta activitat no comporti un
desgast físic que limiti el descans de l’agent que pugui alterar el servei al qual
es troba adscrit, així com que no utilitzi els mitjans, materials i/o informació
pròpia de la Policia local.

Fonaments de dret
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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. I concretament, respecte els membres dels cossos de la Policia
Local a Catalunya, la Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat (d’ara endavant, LOFCSE) i la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de
policies locals de Catalunya.

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.”
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,
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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.
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 què 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.

Així mateix, en aquest cas s’aplica l’art.6.7 de la LOFCSE que diu que
pertànyer a les forces i cossos de seguretat és causa d’incompatibilitat per al
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desenvolupament de qualsevol altra activitat pública o privada, tret d’aquelles
activitats exceptuades a la legislació sobre incompatibilitats; ara bé, com que
no s’ha dictat una legislació específica sobre incompatibilitats aplicable als
policies municipals, és d’aplicació la Llei general, és a dir, la llei 53/1984
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions públiques, i a
Catalunya, en allò que no sigui bàsic, a la Llei 21/1987, d’incompatibilitats del
personal de les Administracions catalanes i per al funcionariat policial català,
més el que encara sigui vigent sobre incompatibilitats en el Reglament de
Personal al servei de les entitats locals de

Catalunya de 1990 (Decret

214/1990, de 30 de juliol).
9.

L’Advocacia de l’Estat, en els procediments jurisdiccionals que s’han seguit
des de la promulgació de la LOFCSE l’any 1986, ha establert un criteri
clarament restrictiu en l’aplicació de l’art.6.7 de la LOFCSE, segons el qual, la
previsió de l’art.6.7, ens remet al llistat d’excepcions de l’art.19 de la LI; per
tant, es determina que el règim d’incompatibilitats dels funcionaris policials és
més rigorós que els dels funcionaris civils ordinaris, i aquest caràcter restrictiu
segona l’art.6.7 de la LOFCSE talla qualsevol expectativa de compatibilitat del
quadre d’excepcions de l’art.19 de la LI.

10.

Ara bé, ha estat a partir de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya,

d’11

d’abril

de

2013,

relativa

a

incompatibilitats

pel

desenvolupament d’un segon lloc de treball dels membres de les policies
locals de Catalunya, que canvia la doctrina judicial i el criteri interpretatiu,
obrint i assimilant les possibilitats de compatibilitat de llocs de treball dels
policies locals de Catalunya:
“La Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 11 de abril de
2013 supone un giro de ciento ochenta grados en la doctrina mantenida hasta
el momento. En ella se confirma la Sentencia del Juzgado contenciosoadministrativo de Lleida de 12 de abril de 2012, que estimó la demanda
presentada por un agente de la policía local a quien se le había denegado la
compatibilidad para ejercer de abogado. El razonamiento principal seguido
tanto por la sentencia de instancia como por el Tribunal Superior de Justicia
para estimar la demanda del policía local radica en considerar que, a raíz de
la Sentencia del tribunal Supremo de 5 de mayo de 2008, se ha producido un
cambio de doctrina respecto de la interpretación que cabe dar al art.6.7 de la
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ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad”.
11.

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.

12.

L’article 329.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que en cap cas la
suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada
en un 50%.
En virtut de la jornada ordinària establerta pel cos de Policia local de
l’Ajuntament de Mataró a l’article 15 del Text únic dels acords municipals
vigents sobre determinació de les condicions del personal funcionari de la
nostra Corporació i el fet que el Sr. J.Q.A. realitzarà la segona activitat amb
una jornada màxima de 4 hores setmanals, respecte els requisits de
conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada fixats per la normativa,
la sol·licitud del Sr. J.Q.A. s’adequaria a la normativa.

13.

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.

14.

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
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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 pel senyor J.Q.A. entre
l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat privada
secundària, per compte aliena, per exercir d’entrenador de porters/es
de les categories del futbol base al Reial Club Esportiu de Barcelona, a
temps parcial de 4 hores setmanals màxim, i una retribució mensual de
200 euros, 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, així com si aquesta activitat comportés un
desgast físic que limités el descans de l’agent que pogués alterar el
servei al qual es troba adscrit, així com si utilitzés els mitjans,
materials i/o informació pròpia de la Policia local.
-

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”.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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