Data publicació: 06/10/16

ACTA NÚM. 16/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC L’11 DE JULIOL DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, l’onze de juliol de dos mil setze, essent dos quarts de tres de
la tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Moreno Romero
Na Núria Calpe i Marquet
En Juan Manuel Vinzo Gil
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
1r. Tinent d’Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

Assistits de la Secretària accidental senyora Anna Ramirez Lara, que certifica.

Excusa la seva assistència la senyora Isabel Martínez Cid, 5na 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 27 de juny de
2016.

1

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3
4
5

Aprovar l’adjudicació del servei d’ alimentació de les Escoles Bressol Municipals de
l’Ajuntament de Mataró
Aprovar l’adjudicació del servei de monitors a la piscina municipal de Mataró
Aprovar l’adjudicació del servei d’organització, gestió i explotació de la Mitja Marató
Ciutat de Mataró i de la Marató Escolar
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Equipaments Municipals-

6

Aprovació del projecte de la darrera fase de les obres de rehabilitació del Cementiri
dels Caputxins.
-Via públicaServei d’Assessorament, Gestió i Planificació

7

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 100/2016, de 12 de maig,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 356/2015 F contra la resolució de 5 de febrer de 2014.
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
8
9

Desestimar el recurs de reposició interposat per S.S.L contra la sanció imposada en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per J.M.C. contra la sanció
imposada en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

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 27 de juny de
2016.
VOTACIÓ: Ordinària
2

Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ ALIMENTACIÓ DE LES

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DE MATARÓ

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 4 d’ abril de 2016 es va iniciar el
procediment per la contractació del servei d’ alimentació de les Escoles Bressol
Municipals de l’Ajuntament de Mataró, per un import fixat com a màxim per a
l’adjudicació del contracte de fins a 276.210 euros, IVA no inclòs, pels dos cursos de
durada inicial del contracte.

Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar tres licitadors: Saned,
Clece SA i Adara Seniors Service, SL (Ausolan)

Mitjançant informe de data 13 de juny de 2016, la Cap de Secció d’ Educació Infantil
va procedir a la valoració dels criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, i
mitjançant informe de 4 de juliol de 2016, va procedir a la valoració de l’oferta
econòmica, tot proposant l’adjudicació del contracte a favor de l’empresa Adara
Seniors Service, SL (Ausolan)

S’adjunta al present acord còpia dels dos informes.

3

Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les partides corresponents del

pressupost de l’exercici 2016. Així

mateix, es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient per als exercici 2017 i
2018.

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

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar el servei d’ alimentació de les Escoles Bressol Municipals de
l’Ajuntament de Mataró, a favor de l’empresa Adara Seniors Service, SL, pels preus
unitaris que consten en la seva oferta.

Segon.- 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 12.989 euros,
corresponent al 5% del preu d’adjudicació.
b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
c) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors,
degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o
nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre
Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.
d) Documentació acreditativa 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
l’Administració pública que estableix l’article 60 del Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar
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f)

amb aquesta Administració local, l’existència de deutes de naturalesa
tributària pendents de pagament en període executiu.
Acreditació de que el personal de cuina disposa d’ una formació adequada al
lloc de treball i una experiència mínima de tres anys

g) Acreditació de que es disposa de vehicles de transport d’ aliments amb caixa
isotèrmica (vehicle en què la caixa està construïda amb parets aïllants, inloent
portes, terra i sostre) i per tal de transportar els aliments es faran servir
contenidors G/N1/1 Plus de Polipropilè expandit separant els productes freds
dels calents. Els vehicles utilitzats pel transport d’ aliments hauran de complir
la reglamentació aplicable, RD 2483/1986 de 14 de novembre.
h) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del personal
que estigui en contacte amb menors.
i)

Declaració assumint les obligacions que es contemplen en l’Annex III –
Principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes
han d’ adequar la seva activitat.

j)

Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels
Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes. (només si els és exigible pel nombre de personal. En cas contrari,
declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa).

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
Tercer.- Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.
Quart.- Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 93,10
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP

Cinquè.- Disposar a favor d’Adara Seniors Service, LS l’import total de 285.758
euros, a càrrec de les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a
la present anualitat 2016 i pels que s’aprovin pels exercicis 2017 i 2018, desglossats
de la manera següent:
Exercici 2016:
• 43.324,60 euros ( D núm. 70882).
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Exercici 2017 i 2018:
• 242.433,40 euros (relació DPOS núm. 2841).
Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per l’exercici 2017 i 2018, a fi de poder atendre les obligacions que meriti
aquesta contractació durant les expressades anualitats.
Setè.- Autoritzar les operacions comptables inverses següents:
-

2.735,40 euros ( A/ núm. 70890).

-

15.306,60 euros (relació APOS/ núm. 2840).

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

4

Unanimitat. (6).

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE MONITORS A LA PISCINA

MUNICIPAL DE MATARÓ

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de maig de 2016 es va iniciar el
procediment per la contractació del servei de monitors a la piscina municipal de
Mataró, per un import anual fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins
a 62.466 euros, IVA no inclòs.

Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar dos licitadors:
Emergències Setmil, S.L. i Sanea 2008, S.L.
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Mitjançant informe de data 21 de juny de 2016, la directora de la Piscina Municipal va
procedir a la a la valoració dels criteris que depenen d’un judici de valor, i per informe
de 30 de juny de 2016, va procedir a la valoració de l’oferta econòmica, amb més
d’un criteri d’adjudicació avaluable, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa
Emergències Setmil, S.L.
S’adjunta al present acord còpia dels dos informes.

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost aprovat per a la present anualitat i
es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos que s’aprovin
per a l’exercici 2017.

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

Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li
han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Adjudicar el de monitors a la piscina municipal de Mataró, a favor de
l’empresa Emergències Setmil, S.L., per per un import de 14 €/hora, IVA no inclòs, i
les millores que presenta a la seva oferta.

Segon.- 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 3.015,60
euros, corresponent al 5% del preu d’adjudicació.
b)

Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries
posteriors, degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura
d’apoderament o nomenament del seu legal representant, igualment
inscrita en el Registre Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o
legal representant. (Si és persona física: fotocòpia del DNI).
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c) 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.
d) Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar
amb una Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de
la Llei de contractes de les administracions públiques. Es considerarà
causa de prohibició de contractar amb aquesta Administració local
l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de pagament
en període executiu.
e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les
obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
f)

Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si
l’empresari està inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al
registre oficial en què hagi d’estar inscrit, que acreditin un volum anual
de negocis, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres últims
acabats, sigui almenys de 234.200,00 euros.

g) Una relació dels principals serveis realitzats en els darrers cinc anys,
que inclogui import, data i destinatari, públic o privat.
h) Certificats acreditatius d’haver executat correctament un mínim de 3
contractes de servei de monitors per cursets de natació de tots nivells
i classes d’activitats aquàtiques dirigides adequades a les diferents
edats i condicions físiques, amb un import anual de com a mínim
30.000 euros. Aquests certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan
públic o subjecte de dret privat al qual s’hagi prestat el servei.
i)

Relació del personal de que disposa per executar els serveis
sol·licitats a la clàusula 3a. del plec de condicions tècniques, tenint en
compte que cal subrogar el personal actual i que el personal que
executi el contracte haurà de complir els requisits següents:
- Titulació requerida a l’article 4 de la Llei 3/2008 de 23 d’abril, de
l’exercici de les professions de l’esport per l’exercici de la
professió de monitor esportiu d’activitats aquàtiques
(llicenciatura en ciències de l’activitat física i de l’esport o el títol
de grau corresponent, tècnic superior en animació d’activitats
físiques i esportives, tècnic en conducció d’activitats físiques i
esportives o equivalents).
- Parlar català i castellà.

j)

Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del
personal que hagi d’estar en contacte amb menors, en compliment de
les obligacions establertes a la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.

k) Pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals amb
una cobertura mínima de 300.000,00 € i rebut conforme està al corrent
de pagament, així com compromís de la seva renovació o pròrroga
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durant tota l’execució del contracte.
l)

Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels
Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas
contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa.

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
Tercer.- Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.
Quart.- Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de 91,50
euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.
Cinquè.- Disposar a favor d’Emergències Setmil, S.L., l’import total de 72.977,52
euros, a càrrec de les partides 620000/342230/22799 del pressupost municipal
aprovat per a la present anualitat 2016 i pels que s’aprovin per l’exercici 2017,
desglossats de la manera següent:
-

Exercici 2016: import de 23.224,74 euros (opració comptable D núm.
73030).
Exercici 2017: import de 49.752,78 euros (operació comptable DPOS
núm. 73033).

Sisè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a la partida 620000/342230/22799 dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per l’exercici 2017, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les expressades anualitats.

Setè.- Autoritzar, a càrrec de la partida 620000/342230/22799, les operacions
comptables inverses següents:
- 829,46 euros (A/ núm. 73034).
- 1776,89 euros (APOS/ núm. 73035).
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Vuitè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP i el perfil del
contractant.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (6).

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I

EXPLOTACIÓ DE LA MITJA MARATÓ CIUTAT DE MATARÓ I DE LA MARATÓ
ESCOLAR

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 17 de maig de 2016 es va iniciar el
procediment per la contractació del servei d’organització, gestió i explotació de la
Mitja Marató Ciutat de Mataró i de la Marató Escolar.
Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar tres licitadors: Gestió
Esportiva del Maresme, S.C.P. (GESPORT), Diversport, S.C., i Corring Sports
Consulting, S.L.

Mitjançant informe de data 27 de juny de 2016, el tècnic d’Esports va procedir a la
valoració dels criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, i mitjançant
informe de 4 de juliol de 2016, va procedir a la valoració de l’oferta econòmica, tot
proposant l’adjudicació del contracte a favor de Diversport, S.C.

S’adjunta al present acord còpia dels dos informes.

Aquest contracte no comporta cap pagament directe al contractista, per la qual cosa
no és necessària l’acreditació d’existència de crèdit.

D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret
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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 el servei d’organització, gestió i explotació de la Mitja Marató
Ciutat de Mataró i de la Marató Escolar, a favor de l’empresa Diversport, S.C., amb
una aportació econòmica a l’Ajuntament per repartiment del benefici aconseguit del
85%, i amb subjecció a la resta de contingut de la seva oferta.
Segon.- 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 7.500
euros.
b) Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals del
personal que hagi d’estar en contacte amb menors, en compliment de
les obligacions establertes a la Llei 26/2015 de 28 de juliol, de
modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència.
c) Acreditació del compliment de la llei 13/82, d’Integració Social dels
Minusvàlids (LISMI) i de la LO 3/2007, per a la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, si els és exigible pel nombre de personal. En cas
contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta
normativa.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
Tercer.- Un cop hagi aportat tota la documentació sol·licitada en l’apartat anterior,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 15 dies per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.

Quart.- Requerir a l’ empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de
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150,00 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP.

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

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Equipaments Municipals6

APROVACIÓ DEL PROJECTE DE LA DARRERA FASE DE LES OBRES DE

REHABILITACIÓ DEL CEMENTIRI DELS CAPUTXINS.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics

“Vista la documentació de la “Fase final de curt i mig termini del Projecte de
rehabilitació del Cementiri dels Caputxins”, redactada per l’arquitecte Sr. A.B.P., per
un import de 505.750,09 € més 106.207,52 € d’IVA (611.957,61 € de pressupost de
contracte), d’acord amb les prescripcions del Pla Director aprovat el 12 de desembre
de 1996 i la clàusula 14-b del capítol III del Plec de Clàusules administratives,
tècniques i econòmiques que regeixen el contracte de gestió dels cementiris
municipals aprovat pel Ple Municipal

El present Projecte reuneix els requisits previstos en l’article 24 i següents del
Reglament d’Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de
contenir els projectes que es refereixen a la realització d’obres.

Aquest projecte també s’ajusta a l’establert en l’article 219.1 de la Llei 8/87, de 15
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d’abril, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d’aquest.
Segons l’acord sisè de la Proposta del Conseller delegat del Servei de Manteniment i
Serveis aprovada pel Ple de 13 de setembre de 2007, es delega a la Junta de Govern
Local l’aprovació dels projectes de cada una de les fases, dins del marc del projecte
aprovat en aquell Ple.

La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments

i Espais públics que signa,

proposa a la JUNTA DE GOVERN LOCAL l'adopció dels següents, ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la “Fase final de curt i mig termini del Projecte de
rehabilitació del Cementiri dels Caputxins”, redactat per l’arquitecte Sr. A.B.P., per un
import de 505.750,09 € més 106.207,52 € d’IVA (611.957,61 € de pressupost de
contracte).
Segon.- Encarregar l'execució de les obres contemplades en el projecte a l’empresa
concessionària dels cementiris municipals, que podrà iniciar l’execució de les obres
un cop el projecte esdevingui aprovat definitivament. Les obres es realitzaran a càrrec
d’aquesta empresa d’acord amb el que preveu la clàusula 14 del Plec de condicions
que va regir l’adjudicació de la concessió dels serveis integrals del cementiri.
Abans de fer efectiu l’inici de les obres, Cementiris Metropolitans CGC SL notificarà a
l’Ajuntament:
-

Empresa constructora adjudicatària de les obres

-

Nomenament de la Direcció Facultativa i Executiva.

-

Nomenament del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execució d’obra.

-

Data d’inici i previsió de final.

Tercer.- Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta dies, inserint el
corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions i
reclamacions que es considerin adients, amb el benentés que de no presentar-se’n
cap, esdevindrà aprovat definitivament.
Quart.- Facultar la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais públics
per signar els documents que calguin en ordre a l’eficàcia dels anteriors acords.
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Cinquè.- Comunicar els anteriors acords a Cementiris Metropolitans CGC, SL, al
Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental i al Servei de Compres i
Contractacions als seus efectes.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

-Via pública-

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

7

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA

NÚM. 100/2016, DE 12 DE MAIG, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 6 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 356/2015 F CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 5 DE FEBRER DE
2014.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics

“En data 5 de febrer de 2014, la regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i
Manteniment, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per Autotransporte
Turístico Español, SA i imposar una sanció de 600 € per la comissió d’una infracció
molt greu en matèria de trànsit.

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 356/2015F pel Jutjat
Contenciós Administratiu 6 de Barcelona.

En data 12 de maig de 2016, practicades les actuacions processals procedents, es
dictà sentència núm. 100/2016 que resol: “He resolt desestimar el recurs presentat
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per la mercantil Autotransporte Turístico Español, SA contra el Ayuntamiento de
Mataró, amb imposició de les costes processals a l’actora.”
Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 100/2016, de
12 de maig, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 6 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu 356/2015 F contra la resolució de 5 de febrer de
2014.
Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat i al servei municipal corresponent per tal que, en
el que calgui, procedeixi a la seva execució.”

Es donen per assabentats

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

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

8

DESESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER S.S.L
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CONTRA LA SANCIÓ IMPOSADA EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.
La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics

"ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l’Ajuntament un recurs
de reposició interposat per S.S.S.L., en data 6 de novembre de 2015, contra la
resolució sancionadora del Ple, de data 1 d’octubre de 2015, 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 116.1 de la LRJPAC.
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 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, havent-se notificat en legal forma la resolució de l’expedient a
Sandra del Socorro Sarabia Lamadrid, en data 14 d’octubre de 2015.
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS:
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada
entenem el següent:
La senyora S. manifesta en el seu escrit de recurs la seva disconformitat amb les
sancions imposades i reitera el que va al·legar en els seus escrits anteriors.
En primer lloc, manifesta que el seu marit, com a portador habitual del gos de la seva
propietat, té concedida la llicència per a la conducció de gossos potencialment
perillosos i que això no es va tenir en compte a l’hora de resoldre les al·legacions
presentades.
En segon lloc, manifesta que el gos de la seva propietat era un cadell en la data dels
fets, que no és de raça Pit bull, com va manifestar l’agent denunciant, que és una
barreja de raça American amb Labrador i que ella desconeixia la raça del gos, atès
que el veterinari a la cartilla de l’animal havia posat que el gos era una barreja de
Boxer amb Labrador i gos de caça, i que no entén el motiu pel qual li volen imposar
unes sancions tant elevades.
I en tercer lloc, manifesta que actualment té el gos legalitzat i que sempre porta el
morrió posat.
Per això, sol·licita l’anul·lació de les sancions imposades.
En relació a la manca de llicència, s’ha de fer referència a l’informe emès pel Servei
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Jurídic i Administratiu de l’Àrea de Participació i Atenció a les Persones, de data 20
d’octubre de 2014.
L’informe esmentat, conclou respecte a la infracció per manca de llicència, que: “La
normativa autonòmica, en virtut de l’habilitació de desplegament contemplada a
l’article 3.2 de la Llei 50/1999, ha volgut clarament estendre els mecanismes de
control no només als propietaris, sinó a qualsevol persona que condueixi o controli
aquests gossos per llocs o espais públics. Amb aquesta ampliació es pretén evitar
que la finalitat de garantir la seguretat de les persones i dels altres animals, vers als
animals considerats potencialment perillosos sigui frustrada per la intervenció de
terceres persones que condueixin aquest animals pels llocs i espais públics, i que
per no ser propietàries o posseïdores, no se’ls exigeixi els mateixos requisits i
capacitats per garantir el maneig , manteniment i domini adequats.”
Per tant, vista la documentació aportada per la senyora S. i l’informe transcrit, resulta
que l’obligació de sol•licitar la llicència per a la tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos, correspon a qualsevol persona que porti aquests gossos per
espais públics, constant en el present expedient que el senyor B. té la llicència des
del 25 de febrer de 2015, i que és la interessada qui conduïa el gos el dia dels fets i
que no ha sol·licitat la llicència al seu nom.
En relació a la raça de l’animal, l’agent denunciant es va ratificar a l’informe emès en
data 30 d’abril de 2015, manifestant que va ser la senyora S. la que va dir que el gos
de la seva propietat era una barreja de Pit bull amb American Staffordshire, i que la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, estableix a l’article 1 apartat C que reben la consideració
de gossos potencialment perillosos tots aquells que estiguin barrejats amb un gos de
les races considerades potencialment perilloses. Així mateix, consta en la
documentació aportada per la interessada i obrant a l’expedient que la raça de
l’animal és un creuat d’American Staffordshire Terrier.
En relació a la manca d’assegurança de Responsabilitat Civil, l’article 3.4 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, disposa que els propietaris de gossos potencialment
perillosos han de contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
derivada dels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03 euros.
Queda acreditat a l’expedient que el senyor B., ha sol·licitat aquesta assegurança en
data 9/12/2014, però que el dia dels fets no tenia contractada aquesta pòlissa.
I respecte al morrió, els gossos potencialment perillosos han d’anar sempre lligats i
amb el morrió posat, i el dia dels fets l’animal no el portava posat, segons es desprèn
de l’acta aixecada per l’agent denunciant.
De l’anàlisi del contingut de l’escrit presentat, no es desprèn l’aportació d’extrems
nous o diferents als que integren el nucli de la infracció denunciada ni circumstàncies
que puguin desvirtuar els fets constatats per l’acta aixecada per l’agent denunciant el
dia dels fets, resultant doncs que no es pot estimar el recurs presentat.
Així mateix, disposa l’article 107.1 de la L30/92 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,
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que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en
los artículos 62 y 63 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.”
I, disposa l’article 112.1 de la L30/92 que: “No se tendrán en cuenta en la resolución
de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo
podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.”
CONCLUSIÓ:
Per tot allò anteriorment exposat, s’entén que procedeix desestimar el recurs de
reposició interposat per S.S.S.L. contra la resolució sancionadora.
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 a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, proposo a la Junta
de Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat per S.S.S.L., pels motius
recollits en la part expositiva del present acord.
Segon.- Notificar la present resolució a la interessada i a l’ORGT.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9
J.M.C.

Unanimitat. (6).

ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER
CONTRA

LA

SANCIÓ

IMPOSADA

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
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Espais Públics
“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Atès que ha tingut entrada per Registre General de l’Ajuntament un recurs
de reposició interposat per J.M.C., en data 7 de gener de 2016, contra la resolució
sancionadora del Ple, de data 1 d’octubre de 2015, 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 116.1 de la LRJPAC.
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 117.1 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, havent-se procedit a la notificació de la resolució de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
J.M.C., en data 14 d’octubre de 2015. 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 9 de novembre de 2015), segons el que disposa l’article 59
de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS:
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada
entenem el següent:
El senyor M. manifesta en el seu escrit de recurs que ha estat sancionat per
infraccions en matèria de gossos potencialment perillosos.
Que es propietari d’un animal domèstic amb microxip número 981098104140205.
Que disposa d’assegurança de responsabilitat civil de la companyia Catalana
Occidente amb pòlissa número 8/05452198-Q i que té el llibre de vacunes al corrent.
Que els agents denunciants no li van notificar verbalment les infraccions comeses, i
que per això no ha pogut presentar part de la documentació requerida, i que en
aquest moment ens aporta la documentació del microxip, de l’assegurança i la cartilla
del gos.
Sol•licita que es valori la documentació aportada i es tingui en compte a l’hora de
resoldre el recurs presentat.
Vist l’escrit presentat pel senyor M., aquest Servei ha sol•licitat en data 18 de maig de
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2016 informe als agents actuants el dia dels fets.
En data 20 de maig de 2016 els agents denunciants han emès informe, manifestant
que van identificar al senyor M. per portar un gos considerat potencialment perillós a
la via pública sense morrió i per no portar la documentació de l’animal a sobre.
Que van informar al senyor M. de les infraccions i que tenia que aportar la
documentació.
Que el senyor M. va manifestar que tenia la documentació a casa.
Per tot això, els agents es ratifiquen, contradient la descripció dels fets realitzada pel
senyor M.. En aquest sentit, la versió contradictòria que fa a l’escrit de recurs el
recurrent queda contrarestada, en tant que els agents actuants van constatar uns fets
constitutius d’infracció administrativa sancionable, i a més a més s’han ratificat a
l’informe emès.
La LOPSC recull en el seu article 37 el valor que s’ha d’atorgar a les actes
d’inspecció aixecades pels agents de l’autoritat al prescriure que, les informacions
aportades pels agents de l’autoritat que haguessin presenciat els fets , constituiran
base suficient per adoptar la resolució que procedeixi, excepte prova en contrari.
En relació a la manca de llicència, aquesta part ha de desestimar el recurs presentat,
atès que el senyor M. en la data dels fets no disposava de llicència per la conducció
de gossos potencialment perillosos.
Així mateix, el Servei de Salut Pública en data 23/05/16, ha informat que no els hi
consta que s’hagi procedit a regularitzar la situació de l’animal.
Pel que fa a la manca de morrió, aquesta part no pot estimar el recurs presentat, atès
que els agents denunciants van observar com el gos del senyor M. no portava morrió
a la via pública i que s’han ratificat a l’informe emès.
En relació a les sancions imposades per manca d’assegurança de responsabilitat civil
del gos i manca de microxip, aquesta part ha de procedir a estimar el recurs
presentat, atès que de la documentació aportada per l’interessat es desprèn que en la
data dels fets (13/03/15) el gos portava microxip i disposava d’assegurança de
responsabilitat civil.
Així mateix, disposa l’article 107.1 de la L30/92 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 62 y 63 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.”
I, disposa l’article 112.1 de la L30/92 que: “No se tendrán en cuenta en la resolución
de los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo
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podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho.”
CONCLUSIÓ:
Per tot allò anteriorment exposat, s'entén que procedeix desestimar el recurs de
reposició interposat en relació a una infracció molt greu a l’article 13.1.b, consistent
en portar el gos sense llicència municipal i en relació a una infracció greu a l’article
13.2.d, consistent en portar el gos sense morrió. I finalment, procedeix estimar el
recurs interposat en relació a una infracció greu a l'article 7.3.b, consistent en manca
d’assegurança, anul•lant la liquidació de 400 €, i en relació a una infracció greu a
l’article 13.2.b, consistent en manca de microxip, anul·lant la liquidació de 600 €.
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 a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, proposo a la Junta
de Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per J.M.C., pels motius
recollits en la part expositiva del present acord.
Segon.- Acordar l’anul·lació de les liquidacions emeses per import de 400 € i 600 € a
càrrec de J.M.C., en relació a les infraccions consistents en manca d’assegurança de
responsabilitat civil i manca de microxip.
Tercer.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l’ORGT.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts i cinc minuts de tres de la
tarda, el senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària accidental
estenc la present acta.
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