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ACTA NÚM. 6/2018- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 9  D’ABRIL  DE  2018. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el nou d’abril de dos mil divuit, a 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           Alcalde 
Núria Moreno Romero    1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera   3r.    Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   4t.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos   5na. Tinent d’Alcalde 

 
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Juan Manuel Vinzo Gil    2n.   Tinent d’Alcalde 
 

 

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 12 de març 
de 2018  
 
 
2 DESPATX OFICIAL  
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 CIM  DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
  
   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
    
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Donar-se per assabentada de la sentència 142/2018 de la Sala Contenciosa 

Administrativa del TSJ de Catalunya, dictada en el recurs interposat per Sociedad 
Española de Construcciones Eléctricas SA contra l’acord d’adjudicació del 
contracte de manteniment de l’enllumenat públic. 

 
4 Aprovació del Conveni de col.laboració amb els Ajuntaments de Barcelona, Gavà, 

Girona, Granollers,  Premià de Mar i Terrassa per a la contractació conjunta d’ una 
plataforma de contractació electrònica. 

  
5 Adjudicar la contractació del subministrament de pintura a favor de l’empresa 

NOVA PINMAT, SA 
 
 
 DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 
 -servei de relacions laborals i assistència jurídica- 
 
6 Donar compte de la sentència dictada pel jutjat Social núm.1 de Mataró, per la qual 

es desestima la demanda interposada per A.I. 
 
7 Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya, per la qual s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu 
interposat per JM.G.P., així com donar compte de la sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en la que es recull l’acord extrajudicial 
assolit entre l’Ajuntament de Mataró i JM.G.P. 

 
  
 CIM  D’ACCIÓ SOCIAL 
 
 -Igualtat i Ciutadania- 
 
8 Aprovació del Pla Jove x Mataró 2018-2022. 
 
9 Aprovació del Pla d’Igualtat 2018-2022 
 
 
 CIM DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
  
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 
 

10 Donar compliment de la Sentència núm. 119 del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 12 de febrer de 2018, que estima parcialment el recurs d'apel·lació 
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núm. 7/2016, interposat contra el Projecte reparcel·lació de la UA-89d Ernest 
Lluch–Valldeix, en relació a les indemnitzacions de la finca XXXX. 

 
  -Llicències, Disciplina d’Obres i Activitats- 
 
11   Donar compliment a la sentència 1482/2017 del Tribunal Suprem, 

desestimatòria, dictada en el recurs contenciós administratiu (50/2012), contra la 
modificació de l’ordenança municipal sobre les activitats que es realitzen 
activitats de naturalesa sexual, aprovada pel Ple municipal en sessió de 12 de 
gener de 2012. 

 
 
  CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 - Servei d’Espais Públics- 
 
12  Acceptació de preus de tractament de residus del Consorci per al Tractament de 

Residus Sòlids Urbans del Maresme per l’any 2018. 
 
13  Aprovació inicial del Projecte de dipòsit a la cota 70 situat per sobre de la Ronda 

Bellavista. Import 3.148.608,76 euros (IVA inclòs). 
 
  
 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 
Públic- 
 
14  Aprovar la imposició de sancions a T.R.C. per la comissió d’una infracció molt 

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

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

en materia de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
17  Aprovar la imposició de sancions a JM.S.A. per la comissió d’una infracció molt 

greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
18  Aprovar la imposició de sancions a MC.C.D per la comissió d’una infracció molt 

greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
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19  Estimar les al·legacions interposades per P.R.N. contra la imposició de sancions 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 

 
20  Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per O.G.S. contra la 

imposició de sancions en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos. 

 
21  Estimar el recurs de reposició interposat per A.L.M. contra la imposició de 

sancions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
 
 -Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica- 
 
22  Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball 

principal presentada per AD.G.M. 
 
23  Declaració de segona activitat privada amb exercici concurrent del lloc de treball 

principal presentada per P.D. 
 

 

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 12 d’abril de 2018. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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

 

 
CIM DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 

 
   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 
    
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 

 

3   DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA 142/2018 DE LA SALA 

CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA DEL TSJ DE CATALUNYA, DICTADA EN EL 



 

 
Data de publicació: 17/01/2019 

 129 

RECURS INTERPOSAT PER SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES 

ELÉCTRICAS SA CONTRA L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE 

MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 
“1. En data 6 de març de 2018, la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha notificat la sentència 
núm. 142/2018, dictada en el recurs núm. 163/2015 interposat per Sociedad 
Española de Construcciones Eléctricas, SA contra l’acord d’adjudicació de 
l’Ajuntament de Mataró del contracte de conservació i manteniment de l’enllumenat 
públic de Mataró. 
 
2. La demandant sol·licitava l'exclusió de les licitadores “BOQUET” i “ALUVISA” del 
concurs de referència o, subsidiàriament, que es retrocedís el procediment al moment 
de valoració de les propostes tècniques als efectes de fer una nova valoració, on es 
respectin els criteris del plec administratiu i es motivi en la forma legalment procedent 
la puntuació atorgada a cada participant; en base al següents motius: 
 
a) Que l'actora ostenta un interès legítim en el recurs en la mida que discuteix la 

valoració de les dos ofertes millor classificades que la seva;  
 
b) Que les dues licitadores que van quedar per davant de la recurrent havien 

d'haver estat excloses en incomplir els requeriments dels plecs rectors de la 
licitació;  

 
c) Que la mesa va prendre en consideració criteris de nova creació, no incorporats 

al plec de clàusules administratives, concretament l'elaboració d'una guia per a 
l'avaluació tècnica del la prestació del servei que apareix a la pàgina 1348 de 
l'expedient administratiu, guia que introdueix un paquet de subcriteris sense 
ordenar-los per valor decreixent ni indicar la puntuació que s'atribueix a cadascun 
dels mateixos; Hom afegeix que la valoració efectuada està mancada de 
motivació suficient; i  

 
d) Que les propostes dels licitadors van ser objecte d'una valoració arbitrària, 

essent així que les ofertes de BOQUET i ALUVISA van ser sobrevalorades amb 
el resultat que, segons l'informe pericial aportat, la puntuació final hauria de ser la 
següent: SECE: 90,45-92,45 punts; BOQUET: 89,03-90,03 punts; i ALUVISA: 
84,77 punts. 

 
3. La sentència del TSJ desestima la demanda i condemna a la part actora en costes 
per un import màxim de 2.000 euros; amb els següents arguments essencials: 
 
a) No es pot concloure que les dues licitadores que van quedar per davant de la 

recurrent havien d'haver estat excloses per incomplir els requeriments dels plecs. 
 
b) No es pot considerar la guia d'avaluació com un desplegament il·lícit dels criteris 

de selecció tal com queden establerts al plec de clàusules. Al contrari, constitueix 
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una motivació que posa de manifest amb un detall significatiu la forma i els 
criteris que van presidir l'avaluació de les ofertes. Aquesta circumstància permet 
descartar també la imputació referida a la insuficient motivació de la valoració 
efectuada pel servei d'espais públics, primer, i per la mesa de contractació, 
desprès. 

 
c) L'informe efectuat en el decurs de la licitació pel Servei de conservació i 

manteniment de l'Ajuntament de Mataró, va motivar prou sòlidament la valoració 
efectuada en funció de la guia d'avaluació aportada amb el mateix informe; guia 
que, com s'ha esmentat, queda estretament vinculada a les prescripcions del 
plec de condicions tècniques. A més, la representació de l'Ajuntament de Mataró 
ha aportat amb la contestació a la demanda un informe subscrit per l'enginyera 
tècnica municipal i pel Servei d'espais públics de l'Ajuntament que 
contrargumenta de forma plausible les diferencies de criteri que exposava el perit 
de la recurrent. 

 
4. La sentència no és susceptible de recurs ordinari. 
 
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,  proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
Primer. Donar-se per assabentada de la sentència núm. 142/2018, dictada per la 
Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, en el recurs núm. 163/2015 interposat per Sociedad Española 
de Construcciones Eléctricas contra l’acord d’adjudicació de l’Ajuntament de Mataró 
del contracte de conservació i manteniment de l’enllumenat públic de Mataró. 
 
Segon. Comunicar l’Acord precedent la Secció Cinquena de la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”. 
 
 

Es donen per assabentats 

 

 

4 APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS 

DE BARCELONA, GAVÀ, GIRONA, GRANOLLERS,  PREMIÀ DE MAR I 

TERRASSA  PER A LA CONTRACTACIÓ CONJUNTA D’ UNA PLATAFORMA  DE 

CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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“La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en les 
disposicions addicionals 15ª, 16ª i 17ª estableix l’ obligació dels poders adjudicadors 
de configurar la relació amb els agents econòmics (empreses licitadores i 
contractistes) a través de mitjans electrònics, i especialment, la presentació d’ ofertes 
en la fase de licitació.  
 
En aquest moments l’Ajuntament de Barcelona està elaborant uns plecs per licitar un 
sistema integral de contractació electrònica i proposa incloure en la licitació del Lot 
dos els Ajuntaments de Gavà, Girona, Granollers, Premià de Mar, Terrassa i Mataró.  
 
Aquest Lot no té la complexitat tècnica dels altres, el que permet que Ajuntaments de 
diferent mida i amb diferents estructures tècniques puguin ser  compatibles 
tècnicament amb el producte que s’ adjudiqui.  
 
Els Ajuntaments requereixen l’ adquisició d’ eines informàtiques per a la realització de 
tots els àmbits de licitació pública i adjudicació dels contractes públics segons 
estableix la Llei 9/2017, de 9 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en el 
convenciment que aquesta adquisició  suposarà més eficiència interna en els 
processos administratius i  una garantia de millor accés a les licitacions de les  petites 
i mitjanes empreses i proveïdors locals i de la màxima transparència en els 
processos de selecció de la millor oferta.   
 
L’ interès comú en l’adquisició d’ una Plataforma de contractació electrònica és la 
causa de la decisió de tramitar la contractació conjunta per a la seva adquisició, amb 
la formalització d’ un conveni com a eina de cooperació horitzontal. 
 
L’ objecte del conveni és la contractació conjunta d’ una plataforma  que permeti 
realitzar amb mitjans electrònics totes les actuacions requerides per la normativa de 
contractació pública des de que es dicta l’acte de finalització de la tramitació interna 
de l’expedient de contractació, aprovació de la despesa i obertura de la licitació 
pública fins l’acte d’ adjudicació del contracte.  
 
La contractació conjunta permet guanyar eficiència i disminució de càrregues 
administratives de cadascun dels ajuntaments atribuint a l’Ajuntament de Barcelona 
la realització de determinades actuacions en la tramitació de l’expedient de 
contractació conjunta, si be tots els Ajuntament conserven la competència de 
formalització del contracte i comparteixen funcions de selecció de la millor oferta. 
 
Atès el que disposa l’ art. 31.2   de la Llei   9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic, i els articles 57  de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril reguladora de les 
bases de règim local, 303 a 311 del Decret 179/95, de 13 de juny que aprova el 
Reglament d’ obres, activitats i serveis els ens locals. 
 

En ús de les facultats que m’atorga el  Decret d'Alcaldia núm. 8832/2017, de 6 
d’octubre, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat de Serveis 
Centrals,  PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer: Aprovar el conveni  de col.laboració  amb els Ajuntaments de Barcelona, 
Gavà, Girona, Granollers , Premià de Mar i Terrassa  per la contractació conjunta d’ 



 

 
Data de publicació: 17/01/2019 

 132 

una plataforma de contractació electrònica que permeti realitzar amb mitjans 
electrònics totes les actuacions requerides per la normativa de contractació pública .  
 
Segon. Autoritzar la despesa de fins a 89.746,86 euros, a càrrec de la partida 
310400/920610/22799 del pressupost, desglossada de la manera següent: 
 

 Exercici 2018: Import de 10.267,88 € (Document comptable A núm. 23277 ). 

 Exercicis 2019 a 2021: Import de 79.478,98 € (Document comptable A_FUT 
núm.23283  ). 

 
Tercer. Es condicionen els efectes del present conveni a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en les corresponents partides dels pressupostos  municipals que s’aprovin 
per als exercici 2019 a 2021, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti el 
present conveni durant les esmentades anualitats. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5 ). 

 

 

5 ADJUDICAR LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DE PINTURA A 

FAVOR DE L’EMPRESA NOVA PINMAT, SA 

 

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

“1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 23 d’octubre de 2017 es va iniciar 
el procediment per la contractació del subministrament de material de pintura, per un 
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 69.378,94 euros, 
IVA no inclòs, pels dos anys  de durada inicial del contracte. 
 
2. Han presentat oferta dues empreses: CIVIT, SL i NOVA PINMAT, SA. 
 
3. Mitjançant informe de data 07/03/2018, la cap de Secció d’Oficis i Serveis del 
Servei d’Espais Públics, ha valorat les proposicions econòmiques presentades, tot 
quedant classificada en primer lloc l’empresa NOVA PINMAT, SA. S’adjunta còpia de 
l’esmentat informe. 
 
4. En data 21/03/2018 la Mesa de Contractació ha dictaminat favorablement la 
proposta d’adjudicació a favor a de NOVA PINMAT, SA. 
 
5. Existeix crèdit adequat i suficient a fi d’atendre les despeses que es preveu meriti la 
present contractació, a les partides corresponents del pressupost aprovat per a 
l’exercici 2018 i es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin pels 
exercicis 2019 i 2020. 
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D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants i la Disposició 
Addicional Trenta-quatrena del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li 
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents 
acords: 

 
PRIMER. Adjudicar la contractació del subministrament de pintura a favor de 
l’empresa NOVA PINMAT, SA, pels preus unitaris que es detallen en la seva oferta. 

 
SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-quatrena del Reial decret 
legislatiu 3/2011, aprovar un pressupost màxim de 57.289,27 euros, IVA no inclòs. 

 
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, 
en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la 
notificació de l’adjudicació: 

 
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 3.468,95 euros, 
corresponent al 5% del preu de licitació. 

 
b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre 

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

 
c) Fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant, i còpia de l’escriptura 

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

 
d) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per contractar, 

amb declaració conforme no ha estat donat de baixa de l’esmentada matrícula. 
 
e) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una 

Administració pública que estableix l’article 60 del Text refós de la Llei de 
contractes de les administracions públiques. Es considerarà causa de prohibició 
de contractar amb aquesta Administració local l’existència de deutes de 
naturalesa tributària pendents de pagament en període executiu. 

 
f) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
g) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, que acreditin un 

volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims acabats, sigui almenys de 50.000,00 euros.  
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h) Una relació dels principals serveis realitzats en els darrers cinc anys, que inclogui 
import, data i  destinatari, públic o privat.  

 
i) Certificats acreditatius d’haver executat en el últim cinc anys un mínim de dos 

contractes d’objecte anàleg al del present contracte i import mínim anual de 
20.000 euros. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o 
subjecte de dret privat al qual s’hagi prestat el subministrament. 

 
j) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 

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

 
k) D’acord amb els requeriments del plec de clàusules que regeixen la contractació, 

haurà de presentar: 
 

1. Descripció del magatzem situat a Mataró des de on es donarà servei. 
Adreça: 
Superfície: 
Personal que atén al públic: 
Telèfons de contacte: 
 

2. Horari d’obertura magatzem. 
El mínim exigit és de 8:00 a 14:00 hores per tal de poder donar servei dintre 
de l’horari del personal de la Secció d’Oficis i Serveis del Servei d’Espais 
Públics de l’Ajuntament de Mataró, que treballa de 7:30 a 14:50 hores 
 

3. Protocol de servei  fora d’aquest horari per a casos d’urgència molt 
excepcionals, inclús durant nits i festius. 
Indicar nom persona i telèfon de contacte 24 hores. 
Si els telèfons i/o persones són diferents depenent de les hores o festius, 
indicar també. 

 
4. Una tarifa annexa de materials de cada grup i altres grups que subministri, 

amb un % de descompte a aplicar o bé una tarifa més complerta amb preus 
nets, la qual s'utilitzarà per a la resta de productes a subministrar que no 
figurin a l'oferta. 

 
Cas de no presentar tota aquesta documentació, s’entendrà que ha retirat la seva 
oferta. 
 
QUART. Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, 
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 10 dies per procedir a la 
formalització del corresponent contracte administratiu.  

 
CINQUÈ. Requerir l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar 
des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 80,00 euros, 
per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP. 
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SISÈ. Disposar a favor de NOVA PINMAT, SA, l’import total de 69.320,00 euros, IVA 
inclòs, a càrrec de les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per 
l’exercici 2018 i dels que s’aprovin  pels exercicis 2019 i 2020, aprovant a l’efecte els 
següents documents comptables: 

 
Direcció de Serveis d’Espais Públics i Equipaments Municipals 
 
Doc. A/ núm. 9772, per import de 27.900,00 € 
Doc. A_FUT/ núm. 9773, per import de 20.925,00 € 
Doc. AD núm. 10225, per import de 23.250,00 € 
Doc. AD_FUT núm. 10226, per import de 32.550,00 € 
 
Direcció de Cultura 
 
Llista A/ núm. 789, per import total de 3.200,00 € 
Llista A_FUT/ núm. 790, per import total de 1.900,00 € 
Llista AD núm. 782, per import total de 2.850,00 € 
Llista AD_FUT núm. 783, per import total de 3.550,00 € 
 
Direcció d’Ensenyament 
 
Llista A/ núm. 746, per import total de 3.560,01 € 
Llista A_FUT/ núm. 751, per import total de 2.670,00 € 
Llista AD núm. 748, per import total de 2.966,66 € 
Llista AD_FUT núm. 749, per import total de 3.560,00 € 
Llista AD_FUT núm. 750, per import total de 593,34 € 
 
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del 

contractant”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 
 

-servei de relacions laborals i assistència jurídica- 
 
6 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL NÚM.1 

DE MATARÓ, PER LA QUAL ES DESESTIMA LA DEMANDA INTERPOSADA PER 

A.I. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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“Mitjançant Decret núm. 5526/2014, de 25 de juliol, del Regidor Delegat 
d’Administració i Atenció Ciutadana, l’Ajuntament de Mataró aprovà la 
contractació temporal de 28 persones, fora de plantilla, per obra o servei, des del 
29 de juliol de 2014 fins al 28 de gener de 2015, en el marc de les subvencions 
atorgades pel Servei d’Ocupació de Catalunya a entitats locals i a entitats sense 
ànim de lucre, per a la realització del Programa Treball i Formació (regulat per 
l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, amb cofinançament en un 50%, pel Fons 
Social Europeu dins el programa 2014/PRMI/SPO/0076), adreçat a persones en 
situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció. 
 
Entre aquestes contractacions, s’aprovà la del senyor A.I., amb la categoria de 
peó, i que va patir un accident laboral el dia 2 de desembre de 2014. 
 
En data 9 de maig de 2017 el senyor A.I., després d’esgotar la via adminstrativa, 
va formular demanda contra la Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat 
Social (INSS) de data 19 de gener de 2017 i va sol·licitar que se’l declarés en 
situació d’Incapacitat Permanent Total, subsidiàriament Parcial, per accident 
laboral.  
 
L’esmentada demanda fou formulada contra la Mútua Asepeyo, l’INSS, la 
Tresoreria Territorial de la Seguretat Social i l’Ajuntament de Mataró, i es va 
tramitar davant del Jutjat Social núm. 1 de Mataró, Procediment Seguretat Social 
en matèria de prestacions 238/2017. 
 
En data 30 de gener de 2018, practicats tots els tràmits processals pertinents i 
celebrat l’acte de judici, es dictà sentència núm. 24/2018 en la què es desestimà 
íntegrament la demanda formulada pel senyor A.I., confirmant la Resolució de 
l’INSS de data 19 de gener de 2017 i absolent a tots els organismes demandats 
de totes les pretensions. 
 
L’esmentada sentència esdevingué ferma i l’expedient judicial fou arxivat en data 
28 de febrer de 2018. 
 
D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data  6 
d’octubre de 2017, el regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la sentència núm. 24/2018, dictada en 

data 30 de gener de 2018 pel Jutjat Social núm.1 de Mataró, que 
desestima íntegrament la demanda formulada pel senyor A.I., i que 
confirma la Resolució de l’INSS de data 19 de gener de 2017 i absol 
a tots els organismes demandats de totes les pretensions”. 

 

 

Es donen per assabentats 
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7 DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, PER LA QUAL S’ESTIMA PARCIALMENT EL 

RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU INTERPOSAT PER JM.G.P., AIXÍ COM 

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 11 DE BARCELONA, EN LA QUE ES RECULL L’ACORD 

EXTRAJUDICIAL ASSOLIT ENTRE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I JM.G.P. 

 

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

"Per Decret 1516/2015, de 26 de febrer, es va aplicar una sanció de set mesos de 
suspensió de funcions i pèrdua de retribucions per falta greu al Sr. JM.G.P., agent 
de la Policia Local de l’Ajuntament de Mataró.  
 
En data 26 de juny de 2015 el Sr. JM.G.P., després d’esgotar la via 
administrativa,va interposar Recurs Contenciós Administratiu contra la indicada 
resolució sancionadora, que es va tramitar davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 3 de Barcelona, Procediment Abreujat 230/2015, i que va 
finalitzar mitjançant sentència, de data 5 d’octubre de 2016, per la qual es va 
desestimar l’esmentat Recurs Contenciós Administratiu, amb expressa condemna 
en costes al recurrent. 
 
Contra la indicada sentència, el Sr. JM.G.P. va interposar recurs d’apel·lació que 
va ser remès al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per a la seva 
resolució. 
 
En data 13 de novembre de 2017 el TSJC va estimar parcialment el recurs 
d’apel·lació interposat pel Sr. JM.G.P., en l’únic sentit de rebaixar la sanció de 
suspensió de treball i salari a un mes, mantenint el tipus d’infracció com a greu.  
 
Paral·lelament a l’anterior, un cop acomplerta la sanció inicial de suspensió de 
treball i salari per set mesos, el Sr. JM.G.P. va demanar el reingrés al servei actiu 
amb efectes del 16 de setembre de 2016, fent-se efectiu en virtut del Decret 
6498/2016, de 9 de setembre. 
 
Mitjançant ofici de l’intendent major en Cap, de data 12 de setembre de 2016, es 
va notificar al Sr. JM.G.P. que el reingrés s’efectuaria d’acord amb la seva 
adscripció al torn de tarda. 
 
El Sr. JM.G.P. va interposar, en data 1 de juny de 2017, Recurs Contenciós 
Administratiu, que es va seguir davant del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de 
Barcelona, Procediment Abreujat 204/2017-F, contra la desestimació del recurs 
de reposició interposat pel Sr. JM.G.P., en què sol·licitava es mantingués la seva 
adscripció al torn de nit un cop acomplerta la sanció disciplinària. 
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En data 27 de febrer de 2018 l’Ajuntament de Mataró ha signat un acord 
transaccional global amb el Sr. JM.G.P. mitjançant el qual la corporació li reconeix 
el complement de nocturnitat que té dret a percebre com a conseqüència de la 
reducció de la sanció imposada a l’agent al termini d’un mes, així com el 
complement de nocturnitat durant el termini que transcorre des del 16 de 
setembre de 2016 fins al 28 de febrer de 2018, període durant el qual, l’agent va 
estar adscrit al torn de tarda. Per últim l’acord també recull el compromís de la 
Corporació d’adscriure al Sr. JM.G.P. al torn de nit, amb efectes del dia 1 de març 
de 2018. 
 
Aquest acord transaccional ha estat recollit en la Sentència dictada pel Jutjat 
Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, en l’esmentat Procediment Abreujat 
204/2017-F. 
 
En conseqüència, per donar compliment a ambdues sentències, s’haurà d’abonar 
al Sr. JM.G.P. un import total de 26.756,19 €, corresponent 18.386,54 € als sis 
mesos en què es va veure reduïda la sanció, i l’import de 8.369,65 € en concepte 
de plus de nocturnitat pel període en què va ser adscrit al torn de tarda, és a dir 
des del 16 de setembre de 2016 al 28 de febrer de 2018, de conformitat amb el 
que es detalla a continuació: 
 

 6 mesos  

Sou base 4.363,38 €  

Antiguitat 976,38 €  

C. Destí 2.528,58 €  
C. 
Específic 4.554,30 €  
C. Esp. 
Festiu 953,82 €  

C. E. Noct. 2.861,52 €  

C. carrera   152,88 €  

Paga Estiu  831,53 €  
Paga 
Nadal 1.164,15 €  

  
18.386,54 

€  
 
 
 

  
Hauria 
cobrat Ha cobrat 

Diferència 
a abonar 

2
0
1
6
 

16 setembre 238,46 € 0,00 € 238,46 € 

octubre 476,92 € 0,00 € 476,92 € 

novembre 476,92 € 31,80 € 445,12 € 

desembre 476,92 € 31,80 € 445,12 € 

2
0
1
7

 

gener 476,92 € 0,00 € 476,92 € 

febrer 481,69 € 0,00 € 481,69 € 
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març 481,69 € 0,00 € 481,69 € 

abril 481,69 € 15,90 € 465,79 € 

maig 481,69 € 0,00 € 481,69 € 

juny 481,69 € 0,00 € 481,69 € 

juliol 481,69 € 0,00 € 481,69 € 

agost 481,69 € 16,06 € 465,63 € 

setembre 481,69 € 0,00 € 481,69 € 

octubre 481,69 € 16,06 € 465,63 € 

novembre 481,69 € 0,00 € 481,69 € 

desembre 481,69 € 0,00 € 481,69 € 

2
0
1
8
 

gener 481,69 € 0,00 € 481,69 € 

febrer 554,85 € 0,00 € 554,85 € 

   TOTAL 8.369,65 € 
 
 

D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data  6 
d’octubre de 2017, el regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern, previ dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta 
de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 767/2017, de 

13 de novembre de 2017, dictada en el rotlle d’apel·lació 48/2017, 
seguit davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per la 
qual s’estima parcialment el recurs contenciós administratiu 
interposat pel Sr. JM.G.P.  contra la sentència dictada pel Jutjat C-
A número 3 de Barcelona, en el que s’analitza la imposició d’una 
sanció disciplinària imposada a l’agent de la Policia Local.  

 
Segon.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 62/2018, de 7 

de març de 2018, dictada en el Procediment Abreujat 204/2017-F, 
seguit davant del Jutjat Contenciós Administratiu 11 de Barcelona, 
en la que es recull l’acord extrajudicial assolit entre l’Ajuntament de 
Mataró i el Sr. JM.G.P. 

 

Es donen per assabentats 

 

      CIM  D’ACCIÓ SOCIAL 
 
      -Igualtat i Ciutadania- 
 

8 APROVACIÓ DEL PLA JOVE X MATARÓ 2018-2022 
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M. Luisa Merchán Cienfuegos, Regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, 
presenta la proposta següent: 
 

“Relació de fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió de 16 de desembre de 2013 es 
va aprovar el Pla Jove x Mataró 2013–2016. Aquest Pla es va prorrogar amb efectes 
des del 01/01/2017 i mentre no s’aprovés un nou Pla local de Joventut per acord de la 
Junta de Govern Local de data 28/11/2016. 
  
2. A l’actualitat es vol aprovar un nou Pla Jove x Mataró 2018-2022, amb la voluntat 
política de continuar treballant a favor de les polítiques i la redefinició de les línies 
estratègiques sobre les que han de pivotar els programes dirigits a la joventut. 
 
3. El Pla Jove x Mataró 2018-2022 és el resultat d’un procés de treball impulsat des 
del Servei d’Igualtat i Ciutadania, a partir d’un procés de consulta, anàlisi i recollida de 
propostes en el que han participat les entitats juvenils, les persones joves, i els 
agents socials, tècnics i polítics de la ciutat, amb l’objectiu d’elaborar de manera 
conjunta i consensuada un nou marc de planificació en polítiques de joventut a 
Mataró.   

4. El Pla Jove de Mataró 2018-2022 és un document que defineix i estructura totes 
les actuacions dirigides a la població jove de Mataró en qualsevol dels àmbits del seu 
interès atenent a les seves necessitats. Els seus objectius s’estructuren en funció 
dels reptes que proposa el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. 

 Reptes estratègics:  

o Lluita contra l’atur, les desigualtats educatives i les barreres d’accés a 
l’habitatge 

o Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial 

o Imatge i reconeixement de les polítiques de joventut 

 Eixos i àmbits d’actuació: 

o Emancipació: Educació i formació; Ocupació; Habitatge 

o Transformació: Igualtat i diversitat; Cultura i creació; Participació i 
associacionisme 

o Benestar: Salut; Oci i lleure; Esports 

o Territori: Cohesió social; Sostenibilitat; Mobilitat 

o Referencialitat: Imatge i comunicació; Equipaments i serveis; 
Transversalitat i recursos.  

 
Fonaments de dret  

 
1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la 
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. 
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, 
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recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els 
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació. 
 
2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores 
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de 
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb 
periodicitat trimestral. 
 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció del següent acord:  
 
Primer.- Aprovar el Pla Jove x Mataró 2018-2022, d’acord amb el text literal adjunt.  
 
Segon.- Derogar el Pla Jove x Mataró 2013-2016, aprovat per acord de la Junta de 
Govern Local de data 16/12/2013 i prorrogat per acord de la mateixa Junta en data 
28/11/2016. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

9 APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 2018-2022 
 

M. Luisa Merchán Cienfuegos, Regidora delegada d’Esports i Polítiques de Gènere, 
presenta la proposta següent: 
 

“Relació de fets 
 
1. Per acord de la Junta de Govern Local en sessió del dia 2 de desembre de 2013 es 
va aprovar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-2016, 
amb l’objectiu de promoure la igualtat d’oportunitats entre l’home i la dona com a 
base de la cohesió social. Per acord de la mateixa Junta de data 28/11/2016 s’acordà 
la pròrroga d’aquest pla, per un termini a comptar des del 01/01/2017 i mentre no 
s’aprovés el nou Pla d’Igualtat de Gènere. 

 

2. A l’actualitat es vol aprovar un nou Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de 
Mataró 2018-2022, amb la voluntat política de continuar treballant a favor de les 
polítiques de gènere i així afavorir la transformació cap a una societat igualitària. 
Aquest compromís també es veu reflectit dins el document estratègic del Pla de 
Mandat  2016-2019 donat que l’àmbit 1.6 es centra en la promoció de la Igualtat, 
assumint el compromís d’incorporar de manera ferma la perspectiva de gènere en 
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totes les actuacions municipals, per poder avançar cap a una plena igualtat 
d'oportunitats, entre dones i homes.  

 

3. El procés d’elaboració del III Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de 
Mataró 2018-2022 ha estat liderat per l’equip tècnic del CIRD del Servei d’Igualtat i 
Ciutadania, i ha comptat amb la implicació i col·laboració del teixit associatiu que 
treballa en clau d’igualtat al municipi i de totes les àrees de l’Ajuntament. 

 

4. Els objectius del Pla d’Igualtat de Mataró 2018-2022 són els següents: 

 

Objectiu general: 

- Promoure la igualtat  de gènere entre la ciutadania de Mataró i l’eradicació de 
qualsevol forma de violència relacionada, afavorint la transformació cap a una 
societat més igualitària.  

 

Objectius específics: 

 Impuls i Comunicació de les polítiques d’igualtat de gènere 

 Eradicació i prevenció de les violències de gènere 

 Participació Sociopolítica 

 Ocupació i usos del temps 

 Coeducació, formació i creació cultural 

 Disseny de la ciutat, mobilitat i seguretat 

 Salut i qualitat de vida 

 

Fonaments de dret  

1. L'article 52 del Reglament Orgànic Municipal defineix el plans d’actuació com la 
formulació d’un conjunt d’actuacions sobre un àmbit concret, funcional o temàtic. 
Contindran la informació necessària amb relació a les accions previstes, calendaris, 
recursos materials i humans implicats i finançament. També especificaran els 
objectius, els resultats esperats i els mecanismes d’avaluació. 

 

2. Dels plans d’actuació se’n donarà compte al Ple, on es podran debatre els vots 
particulars que s’hagin formulat a la Comissió Informativa. Els Regidors i regidores 
delegats donaran compte a les Comissions Informatives dels resultats i avaluació de 
l'acompliment de les línies d'actuació dels Plans d'Actuació del seu departament amb 
periodicitat trimestral. 

 
Per tot això, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 



 

 
Data de publicació: 17/01/2019 

 143 

Primer.-  Aprovar el III Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2018-
2022, d’acord amb el text literal adjunt. 
 
Segon.- Derogar el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Mataró 2013-
2016, aprovat per la  Junta de Govern Local de data 2 de desembre de 2013 i 
prorrogat per la mateixa Junta en sessió de data 28 de novembre de 2016. 

  
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al Ple Municipal de l’Ajuntament”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

CIM  DE SERVEIS TERRITORIALS I SOSTENIBILITAT 
 
  
 -Urbanisme, Patrimoni i Habitatge- 

 

10 DONAR COMPLIMENT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 119 DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA DE 12 DE FEBRER DE 2018, QUE 

ESTIMA PARCIALMENT EL RECURS D'APEL•LACIÓ NÚM. 7/2016,  

INTERPOSAT CONTRA EL PROJECTE REPARCEL•LACIÓ DE LA UA-89D 

ERNEST LLUCH–VALLDEIX, EN RELACIÓ A LES INDEMNITZACIONS DE LA 

FINCA DEL  C. XXXXXXXX. 

 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
 

“El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció 
Tercera, ha dictat Sentència núm. 119 de 12 de febrer de 2018, que estima parcialment 
el recurs d'apel·lació núm. 7/2016,  interposat per GERMANS MANTE, SL, contra la 
Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, que va desestimar 
el recurs ordinari núm. 466/2014, interposat contra Projecte reparcel·lació UA-89d 
Ernest Lluch/Valldeix (decret 07.07.2014), en relació a les valoracions de la construcció i 
del trasllat de l’activitat, de la finca XXXX. 
 
La Sentència incrementa el concepte indemnitzable dels elements no traslladables de 
l’activitat, a 29.895 € enlloc dels 23.394 €, com són la porta sectorial, elevador de 
vehicles, mola i compressor, així com els d’instrument comunicador de presència, porta 
divisòria de pati exterior al carrer, màquina d’aire condicionat i instal·lació d’aire 
comprimit i aigua.  
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Per tant la valoració de trasllat de l’activitat s’incrementa en 6.501 €, enfront als 
120.096,69 € fixats en el Projecte de reparcel·lació i els 168.919,22 € sol·licitats per la 
part actora. 
 
Pel que fa a la valoració de la construcció la Sentència confirma els 139.000,12 € del 
Projecte de reparcel·lació enfront dels 231.542,56 € sol·licitats per la part actora. 
 
Si bé la Sentència es pot recórrer en cassació, el servei jurídic no ho aconsella per 
falta de motius que puguin prosperar i la quantia que es discuteix. 
 
Vist l’informe jurídic i els articles 86, 88, 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
Reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, proposo a la Junta de Govern 
Local, en virtut de les competències delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 3 
de juliol de 2015, l’adopció, si s’escau, dels següents ACORDS 
 
Primer.-  Donar compliment de la Sentència núm. 119 del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya de 12 de febrer de 2018, que estima parcialment el recurs d'apel·lació 
núm. 7/2016, interposat per GERMANS MANTE, SL, incrementa en 6.501 € el concepte 
indemnitzable dels elements no traslladables de l’activitat, i confirma la valoració de la 
resta de conceptes que corresponen a la finca propietat de la recurrent XXXX, afectada 
pel Projecte reparcel·lació de la UA-89d Ernest Lluch/Valldeix, aprovat definitivament per 
decret de 07.07.2014. 
 
Segon.-  Encarregar el compliment de la Sentència a la societat municipal Promocions 
Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA), com administració actuant de la UA-89d Ernest 
Lluch/Valldeix. 
 
Tercer.- Comunicar-ho al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 10 de Barcelona, als 
efectes escaients. 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

-Llicències, Disciplina d’Obres i Activitats- 
 
 

11 DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA 1482/2017 DEL TRIBUNAL 

SUPREM, DESESTIMATÒRIA, DICTADA EN EL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU (50/2012), CONTRA LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA 

MUNICIPAL SOBRE LES ACTIVITATS QUE ES REALITZEN ACTIVITATS DE 

NATURALESA SEXUAL, APROVADA PEL PLE MUNICIPAL EN SESSIÓ DE 12 

DE GENER DE 2012. 
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La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’Urbanisme, 
Desenvolupament Econòmic i Cultura, presenta la proposta següent: 
“En data 2 d’abril de 2015, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala 
contenciosa administrativa, secció tercera, ha decidit el següent: 
 
Estimar en part el recurs contenciós administratiu interposat en nom i representació 
de “Jose Maria Colomer Ribot, SL”  contra la modificació de l’Ordenança municipal 
sobre les activitats on es realitzin activitats de naturalesa sexual, aprovada 
definitivament el dia 12 de gener de 2012 (BOPB 7-2-12), ANUL·LANT i deixant 
sense efecte jurídic el seu article 8.2 (en quant limita la superfície de l’activitat 
principal a 500 m2) i el 9.4 (en quant limita la superfície dels reservats annexes al 
10% de la superfície de l’activitat principal), així com la seva disposició transitòria. 
Sense imposició de costes).” 
 
Contra l’esmentada sentència es va interposar recurs de cassació davant del Tribunal 
Suprem, que va fallar en sentència núm. 1482/2017, de data de 02/10/2017, 
desestimar el recurs interposat per l’Ajuntament de Mataró, i va imposar costes per 
tots els conceptes que no podran excedir de 4.000 euros. 
 
La sentència és desfavorable als interessos municipals,  ja que amb la sentència del 
Tribunal Suprem confirma la sentència del TSJC, que estima en part el recurs 
contenciós administratiu interposat contra l’ordenança municipal reguladora dels 
establiments on es realitzen activitats de naturalesa sexual en dos apartats del seu 
articulat. 
 
El TSJC manifesta que l’Ordenança estableix condicions per aquest tipus 
d’establiments a partir de la Llei 11/2009, article 26 apartat 2n, però aquestes 
restriccions no han de suposar prohibir l’exercici d’activitats a la que es dediquen 
aquests locals. Aquestes restriccions no es corresponen a cap previsió de la llei ni 
persegueixen cap de les finalitats enumerades en els seus apartats.  
 
El TS en sentència núm. 1482/2017 manté els mateixos raonaments que la sentència 
emesa pel TS núm. 909/2017 de  24/05/2017 (recurs 108/2014), i la sentència 
núm.1413/2017 de 21/09/2017. La STS 1482/2017, desestima el recurs de cassació 
interposat per l’Ajuntament de Mataró contra la sentència de 02/10/2017 en recurs 
contenciós administratiu 50/2012. El Tribunal considera que l’Ordenança municipal es 
va dictar amb la cobertura expressa de la Llei catalana 11/2009, i la limitació de 
superfície no pot tenir per cobertura l’article 26.3 a) que donar cobertura a condicions 
o restriccions que tenen per finalitat evitar la “concentració d’establiments oberts al 
públic i d’activitats recreatives”, o bé “garantir la seva coexistència amb altres 
activitats humanes o socials”.  
 
El Tribunal en definitiva diu que no pot ser objecte de cassació el plantejament del 
tema per mandat de l’article 86.4 LJCA. 
 
La present sentència del TSJC és ferma i no susceptible d’impugnació.  
 
Vist l’article 104 de la Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa i, en virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local 
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per la resolució de l’Alcaldia de data 19 d’octubre de 2017,  proposo els següents 
ACORDS:  
Primer.-  DONAR COMPLIMENT  de la sentència número 249, de  02/04/2015,  
dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat per  Resseguidora-
33, SL contra la modificació de l’Ordenança municipal sobre les activitats on es 
realitzin activitats de naturalesa sexual, aprovada definitivament el dia 12 de gener de 
2012 (BOPB 7-2-12), ANUL·LANT i deixant sense efecte jurídic el seu article 8.2 (en 
quant limita la superfície de l’activitat principal a 500 m2) i el 9.4 (en quant limita la 
superfície dels reservats annexes al 10% de la superfície de l’activitat principal), així 
com la seva disposició transitòria, sentència confirmada pel Tribunal Suprem amb 
sentència núm. 1482/2017, de data de 02/10/2017,  i va imposar costes per tots els 
conceptes que no podran excedir de 4.000 euros. 
 
Segon.-  NOTIFICAR la present resolució a acord al TSJC.” 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 

-Servei d’Espais Públics- 
 

12 ACCEPTACIÓ DE PREUS DE TRACTAMENT DE RESIDUS DEL CONSORCI 

PER AL TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS URBANS DEL MARESME PER 

L’ANY 2018. 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
 

“El passat 17 de gener de 2018 ven ser aprovats, per la Junta General del Consorci 
per al Tractament de Residus del Maresme, els preus de tractament, transferència i 
gestió per aquest any 2018 (IVA inclòs), pels diferents serveis que el consorci presta 
als Ajuntaments. 
 

Tractament matèria orgànica Preus 2018  

Transferència de la FORM 9,65 €/Tn 

Tractament de la FORM 56,97 €/Tn 

Gestió dels impropis 43,46 €/Tn 

  

Treballs Consorci Preus 2018  

Cànon tractament fixe 30,08 €/Tn 

Cànon variable 31,44 €/Tn 

 

Tractament Voluminosos Preus 2018  

Cànon tractament planta voluminosos 50,58 €/Tn 

Transferències recollida selectiva Preus 2018  

Envasos 26,48 €/Tn 



 

 
Data de publicació: 17/01/2019 

 147 

Vidre 18,27 €/Tn 

 
El tècnic de Residus i Neteja viària del Servei d’Espais Públics informa favorablement 
aquests preus, que tenint en compte la previsió de tones a recollir en el present 
exercici, comporten una despesa que es reflecteix en els quadres seguents: 
 
Tractament matèria orgànica 
 

FORM Tones Preu 
Import 
anual 

Transferència 5.350,00 9,50 50.825,00 

SUBTOTAL 5.350,00 9,50 50.825,00 

        

FORM 
Tones 
previstes Preu/tona 

Previsió 
despesa 

Gestió impropis 481,50 43,87 € 21.123,41 

SUBTOTAL 481,50 43,87 21.123,41 

        

FORM 
Tones 
previstes Preu/tona 

Previsió 
despesa 

Tractament 5.350,00 54,26 € 290.291,00 

SUBTOTAL 5.350,00 54,26 290.291,00 

    

TOTAL Domiciliaria 70% 271.679,55 

  Comercial * 30% 82.327,14 

Total   367.433,53 
Treballs Consorci 
 

BROSSA. CONCEPTES FIXES Tones Preu 
Import 
anual 

Canon fixe (Tn. nov'15-oct'16) 36.462,82 29,47 1.074.559,31 

SUBTOTAL 36.462,82 29,47 1.074.559,31 

        

BROSSA. CONCEPTES 
VARIABLES 

Tones 
previstes Preu/tona 

Previsió 
despesa 

Canon explotació variable 36.500,00 30,34 € 1.107.410,00 

SUBTOTAL 36.500,00 30,34 1.107.410,00 

        

BROSSA. CONCEPTES 
VARIABLES 

Tones 
previstes Preu/tona 

Previsió 
despesa 

Cànon incineració ARC ** 36.500,00 3,26 € 118.844,00 

SUBTOTAL 36.500,00 3,26 118.844,00 

    

TOTAL Domiciliaria 70% 1.610.569,31 

  Comercial * 30% 627.494,54 

Total   2.418.983,33 
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Tractament Voluminosos 
 

TRACTAMENT 
VOLUMINOSOS 

Tn 
previstes Preu Import anual 

Tractament 3.750,00 50,58 189.675,00 

SUBTOTAL 3.750,00 50,58 189.675,00 

        

TRACTAMENT 
VOLUMINOSOS 

Tones 
previstes Preu/tona 

Previsió 
despesa 

Tractament 3.750,00 4,84 € 18.150,00 

SUBTOTAL 3.750,00 4,84 18.150,00 

  TOTAL 207.825,00 

    

  Domiciliaria 80% 166.260,00 

  Comercial * 20% 37.786,36 

             Total 204.046,36 
 
 
Transferències recollida selectiva 
 
 

TRANSF. EVNASOS 
Tn 
previstes Preu/tona 

Previsió 
despesa 

  1.700,00 26,48 € 45.016,00 

SUBTOTAL 1.700,00 26,48 45.016,00 

        

TRANSF. VIDRE 
Tn 
previstes Preu/tona 

Previsió 
despesa 

  2.000,00 18,27 € 36.540,00 

SUBTOTAL 2.000,00 18,27 36.540,00 

  TOTAL 81.556,00 

    

  Domiciliaria 75% 61.167,00 

  Comercial * 25% 18.535,45 

             Total 79.702,45 
 
 
* Atesa la possibilitat de deducció del IVA comercial (10%), es comptabilitza a efectes 
de despesa el total de la base imposable (IVA exclòs) 
 
** El cànon d’incineració no és objecte d’aprovació en aquest informe, es 
comptabilitza a efectes de despesa.  
 
No obstant aquesta previsió de despesa, la manca d’assignació pressupostària 
actual, s’efectua el càlcul aproximat per a 10 mesos per tal d’aprovar la despesa 
parcial. 
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 Previsió any 
2018 

Previsió fins octubre 
2018 

Treballs consorci  Tractament 
brossa 

2.418.983,33 2.015.819,44 

Tractament de matèria 
orgànica 

367.433,53 306.194,39 

Recollides selectives 79.702,45 66.418,86 

Tractament residus 
voluminosos 

204.046,36 170.038,64 

 3.070.165,68 2.558.471,33 

 
Amb el següent detall: 
 

 Preu/TN 

TN 
previstes 

2018 

TN 
previstes 
a octubre 
2018 

Despesa fins 
octubre 2018 

FORM     

Transferència 9,65 5.350,00 4.458,33 43.022,88 

Tractament 56,97 5.350,00 4.458,33 253.991,06 

Gestió impropis 43,46 405,00 337,50 14.667,75 
Cànon incineració 
ARC 4,84 405,00 337,50 1.633,50 

   TOTAL 313.315,19 

Comercial  0,25  71.208,00 

Domiciliaria  0,75  234.986,39 

   TOTAL 306.194,39 

ENVASOS     

Transferència 26,48 1.700,00 1.416,67 37.513,42 

VIDRE     

Transferència 18,27 2.000,00 1.666,67 30.450,06 

   TOTAL 67.963,48 

Comercial  0,25  15.446,25 

Domiciliaria  0,75  50.972,61 

   TOTAL 66.418,86 

TREBALLS 
CONSORCI     

Canon ARC 4,84 37.500,00 31.250,00 151.250,00 

Canon variable  31,44 37.500,00 31.250,00 982.500,00 

Canon fix 30,08 37.443,66 31.203,05 938.587,74 

   TOTAL 2.072.337,74 

Comercial  0,30  565.183,02 

Doiciliaria  0,70  1.450.636,42 

   TOTAL 2.015.819,44 
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VOLUMINOSOS 

Tractament 50,58 3.750,00 3.125,00 158.062,50 

Canon ARC 4,84 3.750,00 3.125,00 15.125,00 

   TOTAL 173.187,50 

Comercial  0,20  31.488,64 

Domicliaria  0,80  138.550,00 

   TOTAL 170.038,64 

PREVISIO  fins a 
octubre    2.558.471,33 

 
 
 
En conseqüència, el regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments 
Municipals i Sostenibilitat proposa a la Junta de Govern local, l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
Primer. Acceptar els preus de tractament de residus, del Consorci per al Tractament 
de Residus del Maresme, per l’any 2017, aprovats per la Junta General del Consorci 
per al Tractament de Residus del Maresme l’14 de desembre de 2016, essent aquests 
els següents: 
 
 
 

Tractament matèria orgànica Preus 2018  

Transferència de la FORM 9,65 €/Tn 

Tractament de la FORM 56,97 €/Tn 

Gestió dels impropis 43,46 €/Tn 

 
 

Treballs Consorci Preus 2018  

Cànon tractament fixe 30,08 €/Tn 

Cànon variable 31,44 €/Tn 

 

Tractament Voluminosos Preus 2018  

Cànon tractament planta voluminosos 50,58 €/Tn 

 

Transferències recollida selectiva Preus 2018  

Envasos 26,48 €/Tn 

Vidre 18,27 €/Tn 

 
 
Segon. Aprovar els documents comptables que es relacionen a continuació, en càrrec 
al Pressupost Municipal per a l’any 2018 per donar cobertura al tractament de residus 
amb els nous preus aprovats per la Junta General del Consorci per al Tractament de 
Residus del Maresme fins el mes d’octubre: 
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AD  12018000018204   2.015.819,44€   710100 162310 22799 Treballs Consorci  
              Tractament Brossa 
AD  12018000018206    306.194,39€    710100 162320 22799 Tractament de ma- 
           tèria orgànica. 
 
AD  12018000018209  170.038,64€      710100 162330 22799 Tractament residus                         
             voluminosos 
 
AD  12018000018207    66.418,86€       710100 162340 22700 Recollides selectives 
 
 
Tercer. Comunicar el present acord al Servei d’Intervenció, al Servei de Gestió 
Econòmica i al Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans de Maresme als 
efectes oportuns 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

13 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE DIPÒSIT A LA COTA 70 SITUAT 

PER SOBRE DE LA RONDA BELLAVISTA. IMPORT 3.148.608,76 EUROS (IVA 

INCLÒS). 

 

Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
 

“La societat privada municipal Aigües de Mataró, S.A. ha presentat a l’Ajuntament de 
Mataró per a la seva aprovació el “Projecte de dipòsit a la cota 70 situat per sobre de 
la ronda Bellavista”. 
 
L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres per realitzar un dipòsit de 
7.000 m3 de capacitat a la cota 70, situat per sobre de la Ronda de Bellavista a 
l’alçada dels carrers Vallès i Garrotxa, i que quedarà integrat al Parc de la Ronda de 
Bellavista. El dipòsit disposa de dos cossos independents de capacitat de 3.500 m3 
cadascú, i es situa en una franja pràcticament paral·lela i adjacent a la Ronda, d’uns 
25 m d’amplada i una llargària de 90 m, integrant el dipòsit dins de la proposta del 
Parc. 
 
El projecte té un pressupost d’execució material de 2.323.363,57 euros, i un 
pressupost d’execució per contracte de 3.148.608,76 euros IVA inclòs. 
 
El termini previst d’execució de les obres és de 8 mesos. 
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L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 23 de febrer de 2018, ha 
informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial 
d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar 
les obres. 
 
La documentació del projecte està complerta i s’ajusta a l’establert en l’article 24 i  
següents  del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut dels 
projectes d’obres locals ordinàries. 
 
S'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ dels 
projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels serveis 
tècnics municipals. 
 
Aquest projecte també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de 
la Llei d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es 
refereixen a projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres 
arquitectòniques. 
 
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 
d'aquest. 
 
L’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de 
Mataró, S.A., assenyala com a objecte de la societat la competència per executar 
obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes. 
 
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat 
proposa a la Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents  
 
A C O R D S : 
 
Primer. Aprovar inicialment el “Projecte de dipòsit a la cota 70 situat per sobre de la 
ronda Bellavista”, que té per objecte del projecte definir i valorar el conjunt d’obres per 
realitzar un dipòsit de 7.000 m3 de capacitat a la cota 70, situat per sobre de la Ronda 
de Bellavista a l’alçada dels carrers Vallès i Garrotxa, i que quedarà integrat al Parc 
de la Ronda de Bellavista.  
Aquest projecte té un pressupost d’execució material de 2.323.363,57 euros, i un 
pressupost d’execució per contracte de 3.148.608,76 euros IVA inclòs. 
 
Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació 
pública pel termini de 30 dies, segons s’especifica en l'article 235 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual es podran 
presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i donar-lo per 
aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions dins de 
l’esmentat termini. 
 
Tercer. En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat 
privada municipal Aigües de Mataró, S.A., autoritzar l’execució de les obres a Aigües 
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de Mataró, S.A., sota les condicions fixades per l’enginyer municipal en el seu informe 
de data 23 de febrer de 2018. 
 
Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal 
Aigües de Mataró, S.A. i als serveis municipals de Mobilitat i Gestió Econòmica als 
efectes oportuns”. 
 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 

-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic- 

 
 

14 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A T.R.C. 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 622/2018, de 23 de gener, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a T.R.C. per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C17/23662, aixecada en data 13 d’agost de 2017 a les 19:29 hores per 
la Policia Local número 3638 i 2908, referent al Carrer XXXX de 08304 Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
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Els agents van ser requerits per un veí del carrer XXXX que va denunciar que dos 
gossos perillosos voltaven sols pel carrer, deslligats, sense collar i sense morrió. Un 
dels gossos, de nom “Ares” va causar una ferida a la cama dreta d’un noi menor 
d’edat. El gos, té característiques coincidents amb la raça American Standfordshire 
Terrier, color gris, amb una taca blanca al pit, i pel curt. De 8 mesos d’edat, pes 
aproximat de 30 kg i mida gran. Constitució molt forta i cap molt voluminós. 
La gossa, de nom “Tara”, té característiques coincidents amb la raça American 
Standfordshire Terrier, color blanc amb taques marrons i pel curt. Pes aproximat de 
26 kg i mida mitjana. Constitució forta i cap voluminós. 
Tots dos gossos es trobaven a la via pública, sense collar, deslligats i sense morrió. 
La porta d’accés al pati de la vivenda on resideixen els propietaris estava oberta, per 
això els dos gossos es van escapar. La propiètaria no presenta el cens caní, ni la 
pòlissa d’assegurança en vigor, ni la guia de l’animal de cap dels dos. Del gos manca 
a més a més la cartilla veterinària. 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a T.R.C., en 
data 15 de febrer de 2018, 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. Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, fet que implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2.a) de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

3. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
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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. 

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: 
•  T.R.C. 

SANCIONS APLICABLES: 

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

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
La naturalesa dels perjudicis causats, és el criteri que s´ha tingut en compte a l´hora 
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de graduar la sanció, atès que un dels gossos va ocasionar ferides a un menor 
d’edat. 

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 600,00 euros a T.R.C., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.a) 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 2.404,05 euros a T.R.C., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1. b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 500,00 euros a T.R.C., 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 500,00 euros a T.R.C., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 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 
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sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a T.R.C., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.a) en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a T.R.C., per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1. b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 500,00 euros a T.R.C., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 500,00 euros a T.R.C., 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. 
Us informem que la carta de pagament corresponent a la sanció imposada d’acord 
amb la present resolució, us serà notificada properament per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

15 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A VM.Q.C. 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 9732/2017, de 6 de novembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a VM.Q.C., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C17/15966, aixecada en data 8 de juny de 2017 a les 01:02 hores 

per la Policia Local número 3138 i 3668, referent a la Plaça XXXX de Mataró. 

 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa 
en un parc, concretament un gos de raça American Staffordshire, que respon al nom 



 

 
Data de publicació: 17/01/2019 

 158 

de “Samo”. 
La persona denunciada manifesta a l’agent denunciant que desconeix la normativa 
sobre gossos potencialment perillosos. 
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 
VM.Q.C., en data 15 de novembre 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 22 de desembre de 2017), segons el que disposa l’article 44 
de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
 

FETS PROVATS: 

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

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

5. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

6. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03 euros per sinistre. 

7. 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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8. 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. 
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: 
• VM.Q.C. 
 

SANCIONS APLICABLES: 

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

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

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

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 VM.Q.C., 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 VM.Q.C., 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 VM.Q.C., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.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 VM.Q.C., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 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 VM.Q.C., per la comissió d’una 
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
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perillosos. 
 
SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a VM.Q.C., 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 VM.Q.C., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Imposar una sanció de 200,51 euros a VM.Q.C., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
Us informem que la carta de pagament corresponent a la sanció imposada d’acord 

amb la present resolució, us serà notificada properament per l’Organisme de Gestió 

Tributària de la Diputació de Barcelona”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

16 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.C.M. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ GREU EN  MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

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

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 9734/2017, de 6 de novembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a D.C.M., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C17/27066, aixecada en data 17 de setembre de 2017 a les 19:50 
hores per la Policia Local número 2828 i 3848, referent a la Ronda XXXX de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa, 
concretament un gos de raça Pit Bull, nom “Biade”, sense morrió. 
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La persona denunciada manifesta a l’agent que té 4 anys i que la documentació del 
gos està tota en regle, però pel que fa a la seva no té res. 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 5 de febrer de 2015, i per decret 
172/2015 de data 14 de gener, es va sancionar a la persona denunciada per les 
mateixes infraccions,(tret la de portar el gos deslligat) que figuren a l’acta número 
C17/27066 de 17 de setembre, (expedient 872/14 gp). 
 
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a 
D.C.M., en data 28 de novembre 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 22 de desembre de 2017), segons el que disposa l’article 44 
de la Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 
 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 
 

FETS PROVATS: 

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

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
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. 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  D.C.M. 

SANCIONS APLICABLES: 

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

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
El perjudici causat als interessos generals, la reincidència prevista a l´article 29.3 d) 
de la Llei 40/2015, d´1 d´octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 11.2 de 
la Llei 10/1999, de 30 de juliol, són els criteris que s´han tingut en compte per 
graduar la sanció. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 300,51 euros a D.C.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
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. 
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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 300,51 euros a D.C.M., 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. 
Us informem que la carta de pagament corresponent a la sanció imposada d’acord 
amb la present resolució, us serà notificada properament per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

17 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A JM.S.A. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS, 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 

Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent 
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“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 624/2018, de 23 de gener, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a JM.S.A., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C17/32615, aixecada en data 14 de novembre de 2017 a les 20:20 
hores per la Policia Local número 3668 i 2778, referent al Parc XXXX de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 14/11/2017 a les 20:20 hores, els agents van ser requerits per una veïna que 
no podia sortir a passejar el seu gos perquè hi havia un de raça potencialment 
perillosa, solt i sense morrió a la via pública, al XXXX. Un cop al lloc, els agents van 
identificar al denunciat que no portava cap documentació de l’animal. El senyor 
JM.S.A. va manifestar: “ que no va a pagar ninguna denuncia, que no está haciendo 
nada malo y que el animal es un American Stanford mezclado”. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a JM.S.A., en 
data 14 de febrer de 2018, 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: 

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 
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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. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i 
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment 
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 
poden ésser conduïts per menors de setze anys. 

12. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció 
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en 
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es 
desenvolupa la Ley 50/1999. 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  JM.S.A. 

SANCIONS APLICABLES: 

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

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
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a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
La trascendència social, atès que el gos es trobava en un parc públic, deslligat i 
sense morrió, en presència d’altres persones i d’altres animals domèstics. Els agents 
van ser requerits per la trucada d’una veïna que no podia treure el seu gos a passejar 
perquè un propietari portava el seu, presumptament de raça perillosa, sense lligar. 
 

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 JM.S.A., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 400,00 euros a JM.S.A., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 600,00 euros a JM.S.A., 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 500,00 euros a JM.S.A., 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 
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10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a JM.S.A., 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 JM.S.A., 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 JM.S.A., 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 500,00 euros a JM.S.A., 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. 
 
Us informem que la carta de pagament corresponent a la sanció imposada d’acord 
amb la present resolució, us serà notificada properament per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

18 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A MC.C.D PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 649/2018, de 23 de gener, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a MC.C.D., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C17/35342, aixecada en data 13 de desembre de 2017 a les 15:50 
hores per la Policia Local número 3968 i 3858, referent al Carrer XXXX de 08301 
Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 13/12/2017 a les 15:30 hores la denunciada portava un gos presumptament de 
raça perillosa de raça Staddorshire, de nom Nanko, a prop del centre educatiu 
Corominas. 
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a MC.C.D., en 
data 15 de febrer de 2018, 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: 

13. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica 
una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de 
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente 
Peligrosos. 

14. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
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considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

15. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica 
una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
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: 
•  MC.C.D. 
 

SANCIONS APLICABLES: 

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

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
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La trascendència social, atès que la denunciada portava un gos presumptament de 
raça perillosa, en un carrer cèntric, i a prop d’un centre educatiu. 
 

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 MC.C.D., 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 MC.C.D., 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 MC.C.D., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 
procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
Per Resolució de l’Alcaldia de 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 MC.C.D., per la comissió d’una 
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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 MC.C.D., 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 MC.C.D., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
Us informem que la carta de pagament corresponent a la sanció imposada d’acord 
amb la present resolució, us serà notificada properament per l’Organisme de Gestió 
Tributària de la Diputació de Barcelona”. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

19 ESTIMAR LES AL.LEGACIONS INTERPOSADES PER PR.N.G 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 DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 8137/2017, de 15 de setembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a PR.N.G., per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C17/4263, aixecada en data 13 de febrer de 2017 a les 21:30 hores 
pels Agents de la Policia Local número 2958 i 3138, referent al Carrer XXXX de 
Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa 
al carrer XXXX, concretament un gos de raça Dòberman. 
 
SEGON.- En exercici de la facultat concedida, PR.N.G., en data 13 d’octubre de 
2017, va presentar escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de l’expedient. 
 
TERCER.- En data 3 de novembre de 2017 l’instructor/a de l’expedient ha emès 
proposta de resolució, de conformitat amb la normativa procedimental vigent i l’ha 
elevat a aquest òrgan resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient. 
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QUART.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de l’instructor/a a 
PR.N.G., en data 25 de novembre de 2017, i es comunicà als interessats/des el 
termini corresponent per a formular al·legacions. 
 
CINQUÈ.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions a la proposta de 
resolució, sense que hi hagi constància a les dependències municipals que 
l’esmentada proposta hagi estat objecte de cap al·legació. 
 
SISÈ.- En data 3 de gener de 2018 l’instructor/a, de conformitat a la normativa 
procedimental vigent, ha fet tramesa de l’expedient administratiu sancionador a 
l’òrgan resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient. 
 

FETS PROVATS: 

 
En el seu escrit de data 13/10/17 la persona interessada va al·legar: 
 
Que ella no era la persona que portava el gos de la seva propietat, anomenat “OFIR”, 
en el moment dels fets. 
 
Per aquest motiu, va sol·licitar que s’arxivés l’expedient sancionador vers la seva 
persona. 
A fi de poder contrastar les al·legacions presentades, la instructora de l’expedient va 
sol·licitar informe als agents actuants en l’acta que va donar inici a les presents 
actuacions en data 18/10/17. 
 
A l’informe emès en data 26/10/2017 els agents denunciants van manifestar el 
següent: 
 
- El portador del gos els va donar la identificació del titular del gos mitjançant la 
documentació del gos. 
 
- El portador del gos no portava cap documentació a sobre i no es trobava censat a 
Mataró, és per aquest motiu que es va identificar al titular. 
 
Estudiades les al·legacions i l’informe emès, es considera procedent estimar les 
al·legacions presentades, atès que els agents de l’autoritat denunciants no varen 
poder identificar el dia dels fets a la persona que conduïa el gos deslligat i sense 
morrió. 
 
En atenció als fets declarats provats a la fase de proposta resulta procedent estimar 
les al·legacions presentades al decret d’inici i declarar la finalització del present 
expedient administratiu sancionador. 
 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
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caràcter greu i molt greu. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades al decret d’inici per PR.N.G., pels 
motius recollits en la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- Declarar la finalització del present procediment administratiu sancionador 
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

20 ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER 

O.G.S 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 
de reposició interposat per O.G.S., en data 10 de gener de 2018, contra la resolució 
sancionadora de la Junta de Govern Local, de data 6 de novembre de 2017, per 
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
SEGON.- Atès que l’esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, 
essent, per tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix 
l’article 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
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TERCER.- Atès que el recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes 
legalment previst a l’efecte, segons l’article 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, havent-se 
notificat en legal forma la resolució de l’expedient a O.G.S., en data 21 de desembre 
de 2017. 
 

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 

El senyor O.G.S. presenta escrit de recurs contra les sancions imposades a 
l’expedient administratiu sancionador número SJAVP-2017/00285-GP en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos. 
Manifesta la seva disconformitat amb el relat dels fets i que no va rebre la primera 
notificació al seu domicili, i que per aquest motiu no va poder presentar al·legacions 
dintre de termini. 
També al·lega que li va mostrar el microxip a l’agent denunciant i que aquest va fer 
cas omís. 
A fi d’acreditar les manifestacions realitzades aporta còpia de la targeta de l’aiac ( 
Arxiu d’Identificació d’Animals de Companyia), en la que hi consta que el gos 
propietat del senyor O.G.S. és de raça American Staffordshire Terrier amb número de 
microxip 981098104475408. 
En relació a la resta d’infraccions, sol·licita el sobreseïment de l’expedient o 
subsidiàriament, la possibilitat de poder pagar fraccionadament l’import de les 
sancions imposades. 
 
En base a les seves manifestacions s'ha comprovat que la notificació del Decret 
d’inici del present expedient es va tramitar tal i com s'estableix legalment i, constant 
en aquest expedient que en data 04/08/2017 a les 18.47 hores es va realitzar el 
primer intent de notificació, i en data 08/08/2017 a les 13.40 hores el segon, a la 
mateixa adreça que fa constar en el seu escrit de recurs, i al no poder-se practicar, 
es va publicar al BOE de data 19/08/2017. 
Revisat l’escrit i la documentació aportada aquesta part ha de procedir a estimar el 
recurs presentat en relació al microxip, atès que el dia que els agents denunciants 
varen aixecar l’acta que originà l’inici del present expedient administratiu 
sancionador, el gos que portava el senyor O.G.S. tenia el microxip. 
 
En relació a la manca de llicència per portar gossos considerats potencialment 
perillosos, manca d’assegurança de responsabilitat civil d’acord amb la normativa 
vigent i manca de cens municipal,  aquesta part no pot estimar el recurs presentat, 
atès que ha quedat acreditada l’existència de les esmentades infraccions en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
En relació a la possibilitat de poder pagar l’import de les sancions fraccionadament, li 
informem que existeix aquesta possibilitat i que si ho desitja, haurà de presentar 
aquesta sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
Així mateix, disposa l’article 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que: “Contra 
las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y 
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
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anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. 
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 
 

CONCLUSIÓ: 

Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix estimar parcialment el recurs 
de reposició interposat per O.G.S. en relació a una infracció greu a l’article 13.2.b, 
consistent en manca de microxip i anul·lar la liquidació emesa de 600 euros. 

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 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 parcialment el recurs de reposició interposat per O.G.S., pels 
motius recollits en la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- Acordar l’anul·lació de la liquidació emesa per import de 600,00 euros a 
càrrec de O.G.S.. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’ORGT”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

21 ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER A.L.M. 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: 
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“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS: 

PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l’Ajuntament un recurs 
de reposició interposat per A.L.M., en data 12 de desembre de 2017, contra la 
resolució sancionadora de la Junta de Govern Local, de data 25 de setembre de 
2017, per infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
SEGON.- Atès que l’esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, 
essent, per tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix 
l’article 123.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
TERCER.- Atès que el recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes 
legalment previst a l’efecte, segons l’article 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, havent-se 
notificat en legal forma la resolució de l’expedient a A.L.M., en data 17 de novembre 
de 2017. 

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 

El senyor A.L.M. exposa en el seu escrit de recurs que ha estat sancionat a 
l’expedient número SJAVP-2017/00010-GP per infraccions en matèria de gossos 
considerats potencialment perillosos i que en la data dels fets el gos disposava 
d’assegurança de responsabilitat civil i que tenia el microxip. 
A fi d’acreditar les manifestacions realitzades aporta còpia de la pòlissa 
d’assegurança de responsabilitat civil número 35120633 de la companyia Allianz i 
còpia del rebut vigent en la data dels fets. 
En relació al microxip, aporta còpia de la targeta de l’aiac ( Arxiu d’Identificació 
d’Animals de Companyia), en la que hi consta que el gos propietat del senyor A.L.M. 
és de raça American Staffordshire Terrier amb número de microxip 
981098104205975. 
Per tot això, sol·licita l’anul·lació de les sancions imposades, atès que el gos 
disposava d’assegurança i tenia el microxip. 
En relació a la llicència per portar gossos potencialment perillosos, manifesta que la 
té en tràmit i que ha censat al gos. 
Revisat l’escrit i la documentació aportada aquesta part ha de procedir a estimar el 
recurs presentat, atès que el dia que els agents denunciants varen aixecar l’acta que 
originà l’inici del present expedient administratiu sancionador, el gos que portava el 
senyor A.L.M. disposava d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un 
import de 300.000 euros, quan la normativa vigent estableix un import mínim de 
150.253 euros i tenia el microxip. 
 
Així mateix, disposa l’article 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas que: “Contra 
las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el 
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses 
legítimos, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y 
potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley. 
La oposición a los restantes actos de trámite podrá alegarse por los interesados para 
su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.” 
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CONCLUSIÓ: 

Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix estimar el recurs de 
reposició interposat per A.L.M. en relació a una infracció greu a l'article 7.3.b, 
consistent en manca d’assegurança,  anul·lant la liquidació emesa de 400 euros,  i en 
relació a una infracció greu a l’article 13.2.b, consistent en manca de microxip, 
anul·lant la liquidació emesa de 600 euros. 
 

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 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 de reposició interposat per A.L.M., pels motius recollits 
en la part expositiva de la present resolució. 
 
SEGON.- Acordar l’anul·lació de les liquidacions emeses per import de 400 euros i 
600 euros a càrrec de A.L.M., en relació a les infraccions consistents en manca 
d’assegurança de responsabilitat civil i manca de microxip. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’ORGT”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica- 
 

22 DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER 

AD.G.M. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta: 
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“Supòsit de fet 
 
 
I. Per Decret 5270/2017, de 8 de juny, el senyor AD.G.M. fou contractat per 

l’Ajuntament de Mataró, com a peó, a jornada plena, des del 3 de juny de 
2017 i fins que s’ocupi la plaça per personal fix. 
Segons assenyala el Director de Serveis d’Espais Públics i Equipaments 
Municipals, l’horari del senyor AD.G.M. a l’indicat Servei és de dilluns a 
divendres, de 07:30 a 14:40 hores. 

 
II. El senyor AD.G.M. ha presentat sol·licitud de compatibilitat de segona activitat 

(registre d’entrada 0812130008-1-2018-011661-1) en què demana 
compatibilitzar les funcions que exerceix en aquesta Corporació amb una 
activitat privada secundària per compte aliena al Restaurant Palau d’Orient, 
ubicat a la població de Badalona, com a repartidor. La relació laboral és 
mitjançant un contracte temporal, a temps parcial, realitzant 6 hores a la 
setmana, en horari de 20:30 a 23:30 hores els dissabtes i de 13:30 a 16:30 
hores els diumenges i amb una retribució mensual de 260 euros.  
 

 
Fonaments de dret 
 
 
1.  El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions 

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

 
2.  L’art. 1.3 de la Llei 53/1984 disposa: “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.” 

 Així mateix, 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, 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 
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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 estableix que l’exercici d’activitats professionals, 
laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el 
previ reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de 
treball i l’horari de l’interessat. 
En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990 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 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 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 també estableix que el personal a que es 

refereix en el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició 
pública per a l’exercici de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990.  
 
8.     ’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 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 
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d’entitats o de particulars, en els assumptes en què intervingui o hagi 
intervingut en el dos darrers anys o en les que hagi d’intervenir per raó del lloc 
públic. 

 
9. L’article 329.2 del Decret 214/1990 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%.  

El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les 
condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró estableix 
que la jornada ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals 
(37,5 hores/setmana) de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2018 la 
jornada ordinària de treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts 
setmanal (36,40 hores/setmana). 
 
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és 
de 55 hores/setmana. 
El senyor AD.G.M. té una jornada completa, per tant, cal informar-lo que 
aquesta segona activitat no podrà superar les 18 hores i 20 minuts setmanals, 
per tal de respectar els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública 
i la privada. 
 

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

 

11. L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat 
conforme al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 
incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

 

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

 
Vist l’informe jurídic corresponent. 
 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i 
Bon Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
 
Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada pel senyor AD.G.M. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat 
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privada secundària, per compte aliena al Restaurant Palau d’Orient, 
com a repartidor, en els termes i paràmetres referits en la part 
expositiva de la present resolució i sense que aquest reconeixement 
de compatibiliat modifiqui la jornada de treball ni l’horari de 
l’interessat. 

 
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. 

- 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. (5). 

 

 

23 DECLARACIÓ DE SEGONA ACTIVITAT PRIVADA AMB EXERCICI 

CONCURRENT DEL LLOC DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER P.D. 

 

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

“Supòsit de fet 
 
1. Per Decret de l’Alcaldia 6619/2017, de 13 de juliol, es va contractar la senyora 

P.D. com a educadora social, des del 10 de juliol de 2017 i fins la 
reincorporació de la senyora S.H.L. 
 
Segons la informació facilitada per la cap de la Secció Infància i Família, la 
senyora P.D. realitza una jornada diària de 7 hores i 20 minuts, amb flexibilitat 
horària de 9:00 a 16:00 hores de dilluns a divendres i la tarda dels dimarts fins 
les 18 hores.   

 
2. La Sra. P.D. ha presentat, en data 19 de març de 2018, per registre d’entrada 

núm. 0812130008-1-2018-011711-1, sol·licitud de compatibilitat de segona 
activitat en la què demana compatibilitzar les funcions que exerceix en 
aquesta Corporació amb una activitat privada secundària per compte pròpia 
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com a psicòloga infantil en el Centre Mèdic Creu Groga, ubicat a Calella, 
realitzant 8 hores setmanals, dues tardes a la setmana, de 16:30 a 20:30 
hores.  

 
Fonaments de dret 
 
1.  El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques 

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

 
2. L’art. 1.3 de la Llei 53/1984 disposa: “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.” 

 Així mateix, 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, 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 estableix que l’exercici d’activitats professionals, 

laborals, mercantils o industrials fora de l’Administració Pública requerirà el previ 
reconeixement de compatibilitat, el qual no podrà modificar la jornada de treball i 
l’horari de l’interessat. 

 
     En anàleg sentit, l’art. 339 del Decret 214/1990 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 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 
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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 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 també estableix que el personal a que es refereix en 

el seu redactat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici 
de la seva activitat mercantil, industrial o professional. 

 
 Així també ho recull l’article 335 del Decret 214/1990.  
 
8.  L’art. 330 de l’esmentat Decret 214/1990 estableix que no és possible el 

reconeixement de compatibilitats amb activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, entre d’altres, quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser 
sotmès a autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’entitat local 
en què presti serveis el personal; quan l’activitat professional es relacioni 
directament amb la que realitza en la unitat o servei a què estigui adscrit el 
personal; quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència 
d’horari o la presència física del personal amb el que tingui atribuït en l’entitat 
local; la realització d’activitats privades, incloses les de caràcter professional, ja 
sigui pel seu compte o sota la dependència o al servei d’entitats o de particulars, 
en els assumptes en què intervingui o hagi intervingut en el dos darrers anys o en 
les que hagi d’intervenir per raó del lloc públic. 

 
9 L’article 329.2 del Decret 214/1990 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%.  

 
El Text únic dels acords municipals vigents sobre determinació de les condicions 
de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Mataró estableix que la jornada 
ordinària de treball és de trenta-set hores i mitja setmanals (37,5 hores/setmana) 
de mitjana, de dilluns a divendres. Durant l’any 2018 la jornada ordinària de 
treball s’ha establert en trenta-sis hores i quaranta minuts setmanal (36,40 
hores/setmana). 
La jornada ordinària municipal setmanal (36,40) incrementada en un 50% és de 
55 hores/setmana. 
La senyora P.D. té una jornada completa, per tant, cal informar-la que aquesta 
segona activitat no podrà superar les 18 hores i 20 minuts setmanals, per tal de 
respectar els requisits de conciliació d’horaris entre l’activitat pública i la privada. 
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10. L’article 343 del Decret abans referit preveu que el reconeixement de 

compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball ni l’horari de l'interessat, 
així com que l’autorització de compatibilitat està condicionada a l’estricte 
compliment de la jornada i l’horari en els llocs de caràcter públic.  

 

11  L’incompliment d’allò disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme 
al règim disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la 
incompatibilitat en que s’hagi incorregut. 

En aquest sentit, l’art. 240. o) del Decret 214/1990 tipifica com a falta disciplinària 
de caràcter molt greu l’incompliment de les normes sobre incompatibilitats.  

 

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

 

Vist l’informe jurídic corresponent. 

 
Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i 
Bon Govern PROPOSA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
 
Primer.-  Reconèixer la compatibilitat sol·licitada per la senyora P.D. entre 

l’activitat principal que realitza en aquest Ajuntament i l’activitat 
privada secundària, per compte pròpia com a psicòloga infantil en el 
Centre Mèdic Creu Groga, en els termes i paràmetres referits en la 
part expositiva de la present resolució i sense que aquest 
reconeixement de compatibilitat modifiqui la jornada de treball ni 
l’horari de la interessada. 

 
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 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. 
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Tercer.-  Notificar el present acord a la persona interessada”. 
 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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

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

 
 
 
 
 
     L’Alcalde           El Secretari 
 
 
 
 
 David Bote Paz    Manuel Monfort Pastor 
 
 
 


