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ACTA NÚM. 8 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 2-05-2022 

A la ciutat de Mataró, el dos de maig de dos mil vint-i-dos, a les tretze hores i deu minuts del 

migdia, 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 

Juan Carlos Jerez Antequera    1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz     2n. Tinent d’Alcalde 

Núria Moreno Romero    4a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres    5è. Tinent d’Alcalde 

M. Luisa Merchán Cienfuegos   6a. Tinenta d’Alcalde 

Elizabet Ruíz Moreno     7a. Tinenta d’Alcalde 

Laura Seijo Elvira     3a. Tinenta d’Alcalde 

Anna Villarreal Pascual    8a. Tinenta d’Alcalde 

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens Casarramona, 
que certifica.. 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

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

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4-04-2022 

 

2. DESPATX OFICIAL 
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CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestíó Econòmica- 

3. Aprovar les factures del servei d'atenció domiciliària (SAD) del mes de març 2022 dels 
proveïdors: Gesex Atenció Domiciliària SL, i ABD Asociación Bienestar y Desarrollo per un 
import total de 218.504,16 euros. 

 

-Servei de Compres i Contractacions- 

4. Inici contractació del servei de manteniment d’instal·lacions de climatització en edificis 
municipals 

5. Adjudicació del procediment de contractació del Projecte executiu de reforma i millora del 
Poliesportiu Eusebi Millan - LOT 2: Obra civil i instal·lacions i LOT 3: Paviment i equipament 
esportiu, gtm 117471/2021 

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 
DEL TERRITORI. 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Sevei d’Urbanisme i Patrimoni- 

6. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1073 de 25-03-2022, del Tribunal Superior 
de Justícia,que desestima el recurs contenciós 415/2021, que dimana del recurs ordinari 
537/2012 i d’apel·lació 35/2016, interposat contra l’acord plenari de 07-06-2012 de 
suspensió de projectes de gestió urbanística a l’àmbit del Pla parcial El Sorrall. 

7. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 99 de 12-04-2022 del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 2 de Barcelona, que desestima el recurs ordinari 55/2019, interposat 
contra la desestimació de la petició de caducitat del compte de liquidació definitiva del Pla 
parcial Can Quirze i de devolució dels imports pagats en concepte de quotes d’urbanització 

 

CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Policia Local- 

8. Concessió de Medalles al Mèrit Professional de primera i segona categoria. 
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CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

-Servei d’Habitatge- 

9. Ratificació del decret de modificació de bases del projecte Lloguem per ampliació dotació 
pressupostària. 

 

PRECS I PREGUNTES 

 

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública. 

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Assessorament i Gestió- 

10. Aprovar la imposició de sancions a H.A, per la comissió d’infraccions de caràcter greu i molt 
greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 667/21 gp) 

11. Estimar parcialment les al·legacions presentades per D.J.L., a la resolució d´inici de 
l’expedient en matèria de gossos potencialment perillosos, per haver-se constatat el 
compliment de l´obligació d´identificar el gos amb microxip, i imposar les següent sancions: 
2.404,06 euros per portar el gos sense llicència, 3.001,00 euros per no disposar 
d´assegurança de responsabilitat civil i 300,52 euros per portar el gos en llocs públics sense 
morrió. 

12. Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per JD.P.T., en matèria de gossos 
potencialment perillosos, en el sentit de revocar la sanció imposada per la infracció relativa 
a la manca d’identificació amb microxip. 

13. Estimar parcialment el recurs extraordinari de revisió interposat per G.F.F. en el sentit de 
revocar les sancions interposades, en matèria de gossos potencialment perillosos, per la 
infracció relativa a la manca d´identificació amb microxip i la infracció relativa a la manca 
d´assegurança de responsabilitat civil  

I’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre del 

Dia: 
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1. Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 4-04-2022 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

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

 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Gestíó Econòmica- 

3. APROVAR LES FACTURES DEL SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) DEL MES DE 

MARÇ 2022 DELS PROVEÏDORS: GESEX ATENCIÓ DOMICILIÀRIA SL, I ABD ASOCIACIÓN 

BIENESTAR Y DESARROLLO PER UN IMPORT TOTAL DE 218.504,16 EUROS 

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, presenta 
la proposta següent: 

«Relació de fets 

Vistes les factures de Benestar Social dels serveis relatius al contracte de servei a domicili de 
suport a la llar i atenció a la persona -Servei d’Atenció Domiciliària dependència i Servei d’Atenció 
Domiciliària social, del període de març 2022, que presten les empreses Asociación Bienestar y 
Desarrollo (ABD), Gesex Atenció Domiciliària S.L. (Gesex) i Accent Social S.L. a l’Ajuntament de 
Mataró, s’exposa el següent: 

Primer.- S’han presentat les factures de març de l’empresa Asociación Bienestar y Desarrollo 
(ABD) per un import de 128.332,14€. També s’han presentat factures de Gesex Atenció 
Domiciliària S.L. (Gesex) per un import de 90.172,02€. Pel que fa a l’empresa Accent Social S.L., 
aquesta encara no han presentat les factures d’aquest mes de març. 

Per acord del Ple de data 6 d'abril de 2017 es va adjudicar la contractació del servei, a favor dels 
contractistes indicats, per un import l’import global de 6.094.040,04 euros, IVA inclòs. El contracte 
establia una durada de dos anys a comptar des del 5 de maig de 2017, prorrogable dos anys més. 

Finalitzat aquest contracte durant l’any 2021, s’ha seguit prestant aquest servei per part de les 
esmentades empreses. Consultada la comptabilitat, consten despeses a nom d’aquests 
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contractistes i d’aquest mateix objecte realitzades mitjançant document ADO, per l’import total de 
3.910.186,23 euros. 

Considerant que en aquest contracte s’ha superat el topall acumulat del límit de despesa que les 
Bases d’Execució del Pressupost autoritzen a la regidora delegada d’Administració, Bon Govern i 
Transparència (import 250.000,00€), es proposa l’aprovació de les factures corresponents al mes 
de març de l’exercici 2022 a la Junta de Govern, d’acord amb el detall següent: 

 

 

 

En relació a aquest servei, en el Ple del mes de març, es van adjudicar els lots 2 i 3 quedant desert 
el lot 1 que properament es tornarà a licitar. 

 

Segon.- Vistos els informes del servei gestor i l’informe de la Intervenció de fons (número 40/2022, 
de data 21 d’abril de 2022) . 

Fonaments de dret 

 El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei 

reguladora de les hisendes locals. 

 Les bases d’execució del pressupost 2022. 

 La Llei de contractes del sector públic 9/2017, de 8 de novembre. 

 El RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les 

entitats del Sector Públic Local. 

 Vista la documentació que s’acompanya a l’expedient. 

 En tant que en aquest contracte s’ha superat el topall del límit de despesa que les Bases 

d’Execució del Pressupost autoritzen a la regidora delegada d’Adminstració, Bon Govern i 

Transparència, per sobre del qual la competència correspon a la Junta de Govern (Art. 

19.3.A.2):  
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Art. 19.3.A.2 (Bases d’Execució del Pressupost de 2022): Són competències del la Junta 

de Govern:  

Autoritzar les despeses dels contractes inclosos a l’àmbit d’aplicació de la Llei de 

contractes del sector públic, a partir d’1.000.000 d’euros dels valors estimats pels 

contractes d’obres i, de 250.000 euros de valor estimat del contracte per a la resta de 

contractes... 

D’acord amb la proposta de la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern, i Transparència, 

la Junta de Govern Local aprova l’adopció dels següent ACORDS::  

Primer.- Aprovar l’autorització, disposició i reconeixement de l’obligació, de les següents 
operacions comptables:  

 

 

 

 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
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-Servei de Compres i Contractacions- 

4. INICI CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS DE 

CLIMATITZACIÓ EN EDIFICIS MUNICIPALS. 

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, presenta 

la proposta següent: 

«Relació de fets 

1. Per informe de la Cap del Servei d’Equipaments Municipals es sol·licita i justifica la necessitat 
de tramitació de la contractació del servei de manteniment d’instal·lacions de climatització en 
edificis municipals, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 
305.901,32 euros, IVA no inclòs. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte les possibles modificacions, el valor estimat 
del contracte és de 672.982,90 euros. 

2. Consta a l’expedient: 

 Informe de la secretària general respecte de l’adequació dels plecs econòmics 

administratius i tècnics particulars elaborats a la legislació vigent sobre contractació del 

sector públic. 

 Informe de l’interventor de Fons respecte a la previsió d’existència de crèdit adequat i 

suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la partida 

710202/241010/21200, 710201/323200/21200, 710202/330110/21300, 

710201/342130/21300, 710202/431240/21200, 710202/920710/21200, del pressupost 

aprovat per l’exercici 2022. 

 

Fonaments de dret 

1. Aquest contracte correspon als anomenats de serveis, d’acord amb el que disposa l’article 17 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 

contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 

3. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la LCSP, la forma de 

contractació serà el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

D’acord amb la proposta de la Regidora delegada d’Administració, Bon Govern, i Transparència, 

la Junta de Govern Local aprova l’adopció dels següent ACORDS: 
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PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment d’instal·lacions de 
climatització en edificis municipals, amb un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 
contracte de fins a 305.901,32 euros, IVA no inclòs. 

A efectes de procediment aplicable, tenint en compte les possibles modificacions, el valor estimat 
del contracte és de 672.982,90 euros. 

SEGON. Aprovar els plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques particulars que 

regiran la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i 

procediment obert subjecte a regulació harmonitzada. 

TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència aquesta 

proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals a comptar des de l’enviament de 

l’anunci de licitació al DOUE, per a la presentació de proposicions.  

QUART. Autoritzar la despesa de fins a 370.140,59€, amb el següent desglossament: 

 Document comptable A 10362, per import de 92.535,15€ 

 Document comptable AFUT 10380, per import de 277.605,44€ 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

5. ADJUDICACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU DE 

REFORMA I MILLORA DEL POLIESPORTIU EUSEBI MILLAN - LOT 2: OBRA CIVIL I 

INSTAL·LACIONS I LOT 3: PAVIMENT I EQUIPAMENTESPORTIU, GTM 117471/2021. 

Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada d’Administració, Bon Govern i Transparència, presenta 

la proposta següent: 

«Relació de fets 

1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2021es va convocar la 
licitació de la contractació de les obres del Projecte executiu de reforma i millora del Poliesportiu 
Eusebi Millan (3 lots). 

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents 

empreses, pel LOT 2, OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS: 

 VORACYS SL 

 VIALSER EDIFICACION Y OBRA CIVIL SLU 

 COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL 

 REHABILITACIONES SOLUR SL 
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3. Un cop finalitzat el termini de presentació d’ofertes han presentat oferta les següents 

empreses, pel LOT 3, PAVIMENT I EQUIPAMENT ESPORTIU: 

 TALLERES PALAUTORDERA SA 

 VORACYS SL 

 DECORESPORT SA 

 MONDO IBERICA SAU 

 

LOT 2: OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS: 

4. En data 10 de febrer de 2022 a les 12:00 hores es reuneix la Mesa de contractació per 

l’obertura dels sobres A i B, del LOT 2. La documentació es remet al servei tècnic per 

l’elaboració de l’informe tècnic. 

5. En data 24 de febrer de 2022 la cap del Servei d’Equipaments Municipals emet informe en el 

que, revisada la documentació, proposa la següent puntuació respecte dels criteris de judici de 

valor: 

 

EMPRESA CONEIXEMENT 

DEL 

PROJECTE O 

PLA D’OBRES 

(0-10 PUNTS) 

PROCÈS 

EXECUCIÓ 

(0-10 

PUNTS) 

PLA DE 

GESTIÓ 

AMBIENTAL 

(0-5 PUNTS) 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

COSPLAAN OBRAS 

Y SERVICIOS 

LAANTIT SL 9 9,25 1 19,25 

VIALSER 

EDIFICACION Y 

OBRA CIVIL SLU 10 10 1,25 21,25 

VORACYS SL 9 5,75 1,25 16,00 

REHABILITACIONES 

SOLUR SL 3 2 0 5,00 

S’adjunta còpia de l’informe. 

5. En data 24 de febrer de 2022 a les 12:44 hores es reuneix la Mesa de contractació, que un 

cop llegit i analitzat l’informe tècnic de valoració dels criteris de judici de valor l’accepta i es 

publica al perfil del contractant. Seguidament es procedeix a l’obertura del sobre C, 

documentació avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules. 



 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 
 

. 10 

 

6. Un cop revisada la documentació aportada al sobre C, la cap del Servei d’Equipaments i la 

cap de Secció d’Edificis Educatius i Esportius realitzen un quadre amb la següent puntuació: 

 

EMPRESA OFERTA 

ECONÒMICA (0-

65 PUNTS) 

AMPLIACIO 

GARANTIA 

(0-10 PUNTS) 

TOTAL 

PUNTUACIO 

COSPLAAN OBRAS 

Y SERVICIOS 

LAANTIT SL 63,58 10 73,58 

VIALSER 

EDIFICACION Y 

OBRA CIVIL SLU 59,43 10 69,43 

VORACYS SL 58,89 10 68,89 

REHABILITACIONES 

SOLUR SL 65,00 10 75,00 

 

Sumades les puntuacions del sobre B i sobre C, queden ordenades de la següent manera: 

 

EMPRESA PUNTUACIÓ 

SOBRE B 

PUNTUACIÓ 

SOBRE C 

TOTAL 

PUNTUACIÓ 

COSPLAAN OBRAS 

Y SERVICIOS 

LAANTIT SL 19,25 73,58 92,83 

VIALSER 

EDIFICACION Y 

OBRA CIVIL SLU 21,25 69,43 90,68 

VORACYS SL 16 68,89 84,89 

REHABILITACIONES 

SOLUR SL 5 75,00 80,00 

7. La Mesa de contractació proposa l’adjudicació del LOT 2 a l’empresa COSPLAAN OBRAS Y 

SERVICIOS LAANTIT SL. 

8. Requerida la documentació per l’adjudicació, l’empresa la presenta correctament dins del 

termini establert. 
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LOT 3: PAVIMENT I EQUIPAMENT ESPORTIU: 

9. En data 24 de febrer de 2022 a les 12:44 hores es reuneix la Mesa de contractació per 

l’obertura del sobres C del LOT 3 que conté la documentació avaluable mitjançant l’aplicació de 

fórmules. 

10. La Mesa de contractació observa que la oferta presentada per DECORESPORT SA és 

anormalment baixa, per la qual cosa se li requereix la justificació de la oferta presentada. 

11. L’empresa DECORESPORT SA no presenta la justificació de la oferta presentada. 

12. La Mesa de contractació reunida en data 10 de març de 2022 proposa l’adjudicació a 

l’empresa MONDO IBERICA SAU, el següent classificat. 

13. Requerida la documentació per l’adjudicació, l’empresa MONDO IBERICA SAU la presenta 

correctament dins del termini establert. 

14. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida del pressupost municipal aprovat per la present anualitat 2022. 

D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

Fonaments de dret 

1. Aquest contracte correspon als anomenats d’obres, d’acord amb el que disposa l’article 13 de 

la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  

2. Del contingut de la documentació remesa es desprèn la utilitat o interès públic de la 

contractació, d’acord amb el previst l’article 116 de la LCSP. 

3. De conformitat amb el que disposa els articles 156, 145 i concordants de la LCSP, la forma de 

contractació serà el procediment obert simplificat. 

4. És òrgan competent per a la present contractació la Junta de Govern Local, d’acord amb el 

Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, de creació, composició i competències de la 

Junta de Govern Local. 

D’acord amb la proposta de la regidora delegada d’ Administració, Bon Govern i Transparència, la 

Junta de Govern Local, aprova l’adopció dels següents acords: 

PRIMER. Adjudicar la contractació de obres del Projecte executiu de reforma i millora del 

Poliesportiu Eusebi Millan, LOT 2 OBRA CIVIL I INSTAL·LACIONS, a l’empresa COSPLAAN 

OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SLU, per un import de 901.686,78€ sense IVA, d’acord amb 

l’oferta presentada i amb estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva 

proposició. 
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SEGON. Adjudicar la contractació de obres del Projecte executiu de reforma i millora del 
Poliesportiu Eusebi Millan, LOT 3 PAVIMENT I EQUIPAMENT ESPORTIU, a l’empresa MONDO 
IBERICA SAU, per un import de 170.387,96€ sense IVA, d’acord amb l’oferta presentada i amb 
estricta subjecció a la resta de condicions contingudes en la seva proposició. 

 

TERCER. Disposar la despesa per import de 1.091.041,03€ IVA inclòs, a favor de l`empresa 

COSPLAAN OBRAS Y SERVICIOS LAANTIT SL, amb el següent desglossament: 

 Document comptable AD núm. 19678, per import 1.091.041,03€ 

QUART. Disposar la despesa per import de 206.169,43€ IVA inclòs, a favor de l`empresa 

MONDO IBERICA SAU, amb el següent desglossament: 

 Document comptable AD núm. 32793, per import 206.169,43€ 

CINQUÈ. Per a l’efectivitat de l’anterior acord, aprovar els documents comptables inversos: 

 Document comptable A/ núm. 32775, per import de 1.463.233,87€. 

SISÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del contractant». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I CREACIÓ D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT DEL 

TERRITORI. 

 

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ 

-Servei d’ Urbanisme I Patrimoni- 

6. DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚM. 1073 DE 25-03-2022, DEL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA,QUE DESESTIMA EL RECURS CONTENCIÓS 415/2021, 

QUE DIMANA DEL RECURS ORDINARI 537/2012 I D’APEL·LACIÓ 35/2016, INTERPOSAT 

CONTRA L’ACORD PLENARI DE 07-06-2012 DE SUSPENSIÓ DE PROJECTES DE GESTIÓ 

URBANÍSTICA A L’ÀMBIT DEL PLA PARCIAL EL SORRALL. 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la Ciutat i 

Comerç, presenta la proposta següent: 
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«El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, ha 

dictat Sentència núm. 1073 de 25 de març de 2022, que desestima el recurs contenciós administratiu 

núm. 415/2021, interposat per la Cooperativa Agrícola Litoral SCCL, contra l’acord del Ple de 

l’Ajuntament de 7 de juny de 2012, de suspensió de la tramitació de qualsevol projecte de gestió 

urbanística en l’àmbit del Pla parcial El Sorrall, i desestimació del recurs de reposició en acord de 4 

d’octubre de 2012; i condemna en costes a la recurrent fins el límit de 3.000 €. 

La Sentència respecte a les al·legacions de la recurrent a una presumpta ocupació de la finca per part 

de l’Ajuntament, arran de la construcció del complex esportiu El Sorrall, exposa que queden fora de 

l’àmbit d’enjudiciament, res tenen a veure amb l’objecte del debat.  

Aquest recurs té com antecedents les sentències dictades en els recursos interposat per la Cooperativa 

Agrícola del Litoral, SCCL, següents: 

a) La Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, de 30 de novembre de 2015, 

en recurs contenciós administratiu núm. 537/2012, que va estimar en part el recurs interposat contra 

l’acord del Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 2012, en el sentit d’anul·lar l’acord únicament en quant a 

la inadmissibilitat de la petició de desocupació de la finca de l’actora i confirmar la legalitat de la 

suspensió de la tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística en l’àmbit del Pla parcial El 

Sorrall.  

b) La Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, de 12 de juliol de 2019, 

desestimatòria del recurs ordinari núm. 208/2016, interposat contra el decret de la regidora delegada 

d'Urbanisme, Medi Ambient, Sostenibilitat i Habitatge de 4 d’abril de 2016, pel qual desestimava la 

reclamació de desocupació de la finca situada a El Sorrall i de reconeixement a ser indemnitzada per 

danys i perjudicis, i imposava costes a la recurrent amb un límit de 2.000 €. Contra la mateixa van 

interposar recurs d’apel·lació núm. 297/2019 davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 

pendent de dictar Sentència. 

c) La Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, 

Secció Tercera, de 23 de març de 2021, que estima el recurs d'apel·lació núm. 35/2016, interposat per 

Cooperativa Agrícola Litoral SCCL, i anul·la la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de 

Barcelona, indicada a l’apartat a), per falta de competència en l’acord de suspensió de la tramitació de 

qualsevol projecte de gestió urbanística en l’àmbit del Pla parcial El Sorrall, que ha d’inhibir-se a favor 

de la Sala del TSJC. 

Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, 

proposo a la Junta de Govern Local en virtut de les competències que té delegades per Resolució 

de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 1073 de 25 de març de 2022, del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Tercera, que desestima el 

recurs contenciós administratiu núm. 415/2021, interposat per la Cooperativa Agrícola Litoral, SCCL, i 

confirma la legalitat de l’acord del Ple de l’Ajuntament de 7 de juny de 2012, de suspensió de la 

tramitació de qualsevol projecte de gestió urbanística en l’àmbit del Pla parcial El Sorrall. 
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Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal als efectes escaients».  

 

 

Es donen per assabentats 

 

 

7. DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA NÚM. 99 DE 12-04-2022 DEL JUTJAT 

CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 2 DE BARCELONA, QUE DESESTIMA EL RECURS 

ORDINARI 55/2019, INTERPOSAT CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA PETICIÓ DE 

CADUCITAT DEL COMPTE DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DEL PLA PARCIAL CAN QUIRZE I 

DE DEVOLUCIÓ DELS IMPORTS PAGATS EN CONCEPTE DE QUOTES D’URBANITZACIÓ. 

La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la Ciutat i 
Comerç, presenta la proposta següent: 

«El Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Barcelona, ha dictat Sentència núm. 99 de 12 d’abril de 
2022, que desestima el recurs ordinari núm. 55/2019, interposat per Igormaresme SL, Fincas y 
Urbanizaciones Catalanas SL, Promocions Turó Can Matas SA, Rivera Badalona SL i Absis 
Inmuebles SL, contra la desestimació per silenci administratiu de la petició de caducitat del compte de 
liquidació definitiva del Pla parcial Can Quirze i de devolució dels imports pagats en concepte 
d’urbanització; sense condemna en costes. 

La Sentència favorable als interessos municipals desestima el recurs per no ser d’aplicació l’article 42 
de la Llei 30/1992, de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, invocat pels recurrents per raons temporals, pel qual caduquen com a màxim als 
sis mesos els procediments iniciats per la pròpia administració susceptibles de produir efectes 
desfavorables o de gravamen. Fonamenta que: 

“Es cierto que los propietarios del sector se han visto obligador a abonar las correspondientes 
cuotas, pero esas son la contrapartida para que sus terrenos devengan edificables, que es la 
consecuencia de la aprobación del proyecto de reparcelación, por lo que no puede decirse que se 
trate de un procedimiento de gravamen. 

.En definitiva, la jurisprudencia ha fijado doctrina conforme los gastos de urbanización pendientes de 
liquidar en la cuenta definitiva no tienen plazo de caducidad y se les aplica el de la prescripción de 
las acciones personales civiles, actualmente de 10 años.” 

En relació al perjudici al·legat per l’afectació de les finques al pagament del saldo del compte de 
liquidació provisional de la reparcel·lació, inscrita al Registre de la Propietat, resulta que està 
caducada pel transcurs de set anys des de la seva inscripció, d’acord als articles 154 i 155 del 
Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, en conseqüència no 
consta en els certificats de càrregues que es sol·licitin. 

Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei 29/1998 Reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa, proposo a la Junta de Govern Local en virtut de les competències que té delegades 
per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019, si s’escau, l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 99 del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 2 de Barcelona, de 12 d’abril de 2022, que desestima el recurs ordinari núm. 55/2019, interposat 
per Igormaresme, SL i altres, i denega la sol·licitud de caducitat del compte de liquidació definitiva del 
Pla parcial Can Quirze i de devolució dels imports pagats en concepte de despeses d’urbanització. 

Segon.- Comunicar l’acord al Jutjat als efectes escaients». 

 

Es donen per assabentats 

 

 

CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Policia Local- 

CONCESSIÓ DE MEDALLES AL MÈRIT PROFESSIONAL DE PRIMERA I SEGONA 
CATEGORIA. 

El Sr. Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Qualitat Urbana: Seguretat pública, Mobilitat, 
Salut i Recursos Humans explica que aquesta proposta, ja dictaminada  en la Comissió informativa 
de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència, serà tractada en aquesta Junta de Govern 
amb tràmit d’urgència fora convocatòria ,degut a una modificació en el seu contingut. 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

-Servei d’Habitatge- 

9. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE BASES DEL PROJECTE LLOGUEM PER 

AMPLIACIÓ DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 

Sarai Martínez Vega, Regidora delegada de Promoció i Polítiques d’Habitatge, presenta la proposta 
següent 

«Per decret d’Alcaldia número 4191/2022, de data 20 d’abril, l’Alcalde de l’Ajuntament de Mataró 

ha resolt aprovar la modificació dels articles 16, 18 i 20 de les Bases particulars reguladores de la 

convocatòria de subvencions per als habitatges per a la incorporació al Projecte Lloguem! 

(publicades al BOPB 15.03.2021). 

Atès que al resolc número cinc consta que el contingut d’aquest decret ha de ser ratificat per la 

Junta de Govern Local. 

En conseqüència, la sotasignada proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent acord: 
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Primer.- Ratificar el decret número 4191/2022, de data 20 d’abril, que estableix el següent: 

“Antecedents 

1. El projecte Lloguem! té per objectiu explorar solucions basades en l’economia social i 
cooperativa per generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable a Mataró. El projecte 
ofereix incentius als propietaris d’habitatges buits perquè, a través de la seva incorporació al 
projecte, puguin ser condicionats o reformats i posats de nou en lloguer a un preu per sota del de 
mercat. Rep el suport de la Comissió Europea per mitjà del programa Accions Urbanes 
Innovadores, subvencionat per fons FEDER.  

 

2. El Projecte inicialment es va concedir amb una durada de 3 anys (octubre 2018-octubre 2021). 
El mes de maig de 2021 es va sol·licitar la pròrroga del projecte Lloguem! al Secretariat d’Europa 
per a un any natural més, fins a 31 d’octubre de 2022. Aquesta pròrroga va ser concedida. 

 

3. L’Ajuntament, com a soci principal, es dedica a la coordinació del Projecte i a la captació 
d’habitatges buits a la ciutat. Per a dur a terme la captació, estableix incentius per als propietaris 
d’immobles buits.  

 

4. Els incentius es desenvolupen a través de dos Decrets publicats al Butlletí Oficial de la 
Província. En primer lloc, per Decret núm. 765/2020 de 31 de gener de 2020, s’aprova el Programa 
del Projecte Lloguem, com a document marc que estableix els objectius, principis i incentius del 
Projecte.  

 

5. En segon lloc, el Decret núm. 2147/2021 de 11 de març (modificat en data 1 de juny de 2021 i 14 
de setembre de 2021) de la regidora delegada d’Habitatge, on s’aproven les Bases particulars 
reguladores de la convocatòria de subvencions per a la incorporació del Projecte Lloguem!. 
Aquestes bases estan realitzades en base a la durada inicial del Projecte i estableixen les 
condicions dels habitatges que poden esser susceptibles d’incorporar-se al Projecte i les 
subvencions que poden atorgar-se per a reformar-los.  

 

6. El cap del Servei d’Habitatge emet informe per a la proposta de la modificació dels punts 16, 18 
i 20 de les Bases particulars reguladores de la convocatòria de subvencions per a la incorporació 
del Projecte Lloguem! (publicades al BOPB 15.03.2021).  

 

7. Sobre l’article 16, se’n proposa la modificació per adaptar els terminis d’execució de les 
actuacions subvencionables als objectius de captació d’habitatges del Projecte en la seva fase 
final.  

 

8. Sobre l’article 18, es proposa la modificació el termini màxim de justificació de les actuacions 
subvencionables per adaptar-lo al termini de justificació del Projecte Lloguem! al programa 
Accions Urbanes Innovadores (UIA). 

 

8. Respecte a l’article 20, es proposa una nova redacció incloent l’ampliació de la dotació per a 
cadascuna de les partides amb l’objectiu de poder resoldre les sol·licituds de subvenció que es 
rebin en la darrera fase del Projecte segons el següent detall: 
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PARTIDA IMPORT BASES 
IMPORT 
ADDICIONAL 

IMPORT 
TOTAL 

820400/15211Z/78900  215.000,00 € 180.000,00 € 395.000,00 € 

820400/15211Z/65000  215.000,00 € 245.000,00 € 460.000,00 € 

820400/152110/48900  30.000,00 € 21.500,00 € 51.500,00 € 

 TOTAL 906.500,00 € 

 

Fonaments de dret  

1. Conforme al Reglament UE No 1303/2013 del Parlament europeu i del Consell Europeu 

de 17 de setembre de 2013 de desenvolupament Regional (FEDER). 

2. D’acord a les Bases Generals reguladores per a la concessió de subvencions per 

l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms, aprovades pel Ple de 

l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 (BOP 23/12/1997),  

3. D’acord a la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament 

aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol. Així com també d’acord amb el disposat a la Llei 

39/2015 i 40/2015, ambdues d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les 

Administracions Públiques i de Règim Jurídic del Sector Públic, respectivament, i la Llei 

26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 

de Catalunya i les vigents lleis generals pressupostàries. 

4. Es donarà transparència i accés a la informació pública en el registre de subvencions de 

Catalunya, creat per la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic, dóna compliment a les obligacions de publicitat activa en 

matèria de subvencions establertes per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern pel qual es crea. 

D’acord amb l’informe favorable del Cap d’habitatge per a la necessitat de modificació de les 

bases particulars reguladores de les subvencions per a l’incorporació d’habitatges al Projecte 

Lloguem i de conformitat amb la proposta jurídica de l’òrgan competent de l’Ajuntament de 

Mataró.  

Per tant, i en virtut de les competències que m’atorga la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local RESOLC: 

Primer. Aprovar la modificació dels articles 16, 18 i 20 de les Bases particulars reguladores de la 

convocatòria de subvencions per als habitatges per a l’incorporació al Projecte Lloguem! 

(publicades al BOPB 15.03.2021) que queden redactats de la manera següent: 

(...) 
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XVIII TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES ACTUACIONS 

Pel que fa a les actuacions a realitzar, es determinaran l’Acord d’inclusió al Projecte els terminis per 
al seu inici i la seva finalització. 

Excepte causa justificada, les actuacions hauran d’iniciar-se abans dels dos mesos des de la 
signatura de l’Acord d’inclusió i finalitzar-se abans de sis mesos.  

Cap obra podrà finalitzar més enllà del 30 de setembre de 2022, realitzant-se dins del període del 
Projecte. 

(…)  

XVIII. JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ  

En la modalitat d’execució de l’article 6 C) la justificació de la subvenció quedarà resolta amb 
l’aportació de la documentació necessària per part de l’equip del Projecte Lloguem.  

En les modalitats, A) i B), per percebre les subvencions atorgades, les persones beneficiàries 
hauran de justificar-ne l’aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida, mitjançant la presentació 
de la documentació següent:  

1. Documentació a aportar a l’inici de les obres  

a) Comunicat d’inici de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat). S’ha de presentar en 
un termini màxim de 10 dies hàbils des de l’endemà de l’inici de les actuacions. 

b) Sol·licitud de la llicència municipal d’obres o comunicació prèvia i, si s’escau, de les pròrrogues 
concedides. 

c) Pressupost de contracte de l’empresa o empreses que executa/en les obres, degudament signat 

per ambdues parts. 

2. Documentació a aportar al final de les obres. 

a) Comunicat de final de les obres de rehabilitació (segons model normalitzat). 

b) Còpia de totes les factures i rebuts degudament emesos, que justifiquin inequívocament la 
despesa realitzada, i que seran les úniques que es tindran en compte en el càlcul de la subvenció. 

Les factures que justifiquin l’ import subvencionat han de reunir els requisits següents: 

- Fer referència a despeses generades per l’activitat objecte de subvenció. 

- Reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de 
les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l’expedidor i del destinatari, NIF, 
descripció de l’operació i contraprestació total, lloc i data d’emissió). 

c) Certificat final d’obra signat pel tècnic competent, segons el model oficial del col·legi professional 
respectiu, si es precisa pel tipus d’obra. 

d) Fotografies en color de les obres de rehabilitació realitzades. 
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3. La documentació addicional que s’estableixi a les clàusules especifiques del Projecte i en l’Acord 
d’inclusió al mateix. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei 
responsable requerirà la persona beneficiària perquè la corregeixi o completi en el termini 
improrrogable de deu dies hàbils. L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes 
normes, com també la justificació presentada fora del termini establert, la falta de justificació de les 
despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i el 
reintegrament de la subvenció concedida d’acord amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions.  

La data límit per a la presentació de justificació de les actuacions serà el 30 de setembre de 2022. 

(...) 

XX. DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 

La dotació màxima que l’Ajuntament hi destinarà és de 395.000€ a càrrec de la partida 
820400/15211Z/78900 per a les obres per compte prop modalitat A i B article 6. Aquesta dotació a 
més, s’incrementa 460.000 € que provenen de la partida 820400/15211Z/65000 i que es destinen a 
l’execució de les obres realitzades en la modalitat C de l’article 6 (obres de rehabilitació i millora a 
càrrec de l’Ajuntament).  

Es destinen 51.500 euros a la partida 820400/152110/48900 per a la subvenció art. 5.2 lletra d). 

Per tant l’import total màxim que l’Ajuntament de Mataró destinarà a les subvencions previstes a les 
presents bases ascendeix a 906.500’00.-EUR. 

A més, per l’import màxim inicialment previst, podran atorgar-se subvencions per una quantia 
addicional sense necessitat d’una nova convocatòria, sempre que els crèdits als quals resulti 
imputable no estiguin disponibles en el moment d’aquesta convocatòria, però que la seva 
disponibilitat es prevegi en qualsevol moment anterior a la resolució de concessió per un augment 
derivat de qualsevol de les causes previstes en l’article 58.2 del Reglament de la Llei general de 
subvencions. 

L’efectivitat de la quantia addicional restarà condicionada a la declaració de la disponibilitat del 
crèdit i, en el seu cas, a la prèvia aprovació de les modificacions pressupostàries oportunes (amb 
anterioritat a la resolució de la concessió de les subvencions). 

Segon. Aprovar els documents comptables d’autorització de la despesa AC+ número 
12022000032662 per import de 180.000 euros amb càrrec a la partida 820400/15211Z/78900 
(Aportacions Yes We Rent/ Lloguem – Accions urbanes innovadores), i AC+ número 
12022000032663 per import de 21.500 euros amb càrrec a la partida 820400/152110/48900 
(Subvencions Yes We Rent). 

 

Tercer. Publicar el present acord, en els termes establerts per la normativa d’aplicació. 

Quart. Determinar l’extracte de la modificació de les bases reguladores de la convocatòria de les 
subvencions esmentades com s’indica, als efectes de publicació a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions: 
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“I. OBJECTE  

L’objecte d’aquestes bases particulars és la regulació de la concessió de subvencions en el marc 
del projecte Lloguem! sempre d’acord amb el seu Programa (s’annexa com a doc.1) i dins dels 
límits establerts en el seu pressupost.  

El projecte “Lloguem!” té per objectiu explorar solucions basades en l’economia social i cooperativa 
per generar una oferta alternativa d’habitatge assequible i estable a Mataró. El projecte ofereix 
incentius als propietaris d’habitatges buits perquè, a través de la seva incorporació al projecte, 
puguin ser condicionats o reformats i posats de nou en lloguer a un preu per sota del de mercat. 
Rep el suport de la Comissió Europea per mitjà del programa Accions Urbanes Innovadores.  

En les presents bases es regulen els aspectes relatius a la subvenció. Les condicions generals del 
projecte es regulen en el Programa, i s’articularan les especificitats amb cada propietari a través 
d’un Acord d’incorporació al Programa.  

II. PROCEDIMENT  

El procediment fixat per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases és el 
procediment de concessió en règim de concurrència competitiva. 

III. RÈGIM JURÍDIC  

S’aplicarà l’ establert al Reglament UE No 1303/2013 del Parlament europeu i del Consell Europeu 
de 17 de setembre de 2013 de desenvolupament Regional (FEDER).  

En tot allò no previst a les presents bases serà d’aplicació el disposat a les Bases Generals 
reguladores per a la concessió de subvencions per l’Ajuntament de Mataró i els seus organismes 
autònoms, aprovades pel Ple de l’Ajuntament en data 4 de desembre de 1997 (BOP 23/12/1997), 
la Llei 38/2003, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel RD 
887/2006, de 21 de juliol. Així com també d’acord amb el disposat a la Llei 39/2015 i 40/2015, 
ambdues d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i de 
Règim Jurídic del Sector Públic, respectivament, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya i les vigents lleis generals 
pressupostàries. 

IV.BENEFICIARIS 

Poden sol·licitar les subvencions les persones físiques, que;  

-Ostentin la plena propietat de l’habitatge, i aquest hagi estat considerat com a apte i viable per part 
de la proposta no vinculant emesa per part de l’equip del Projecte Lloguem.  

- Es trobin al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de 
Catalunya i l'Ajuntament així com amb la Seguretat Social.  

- No estiguin sotmesos a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de 
subvencions de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions.  

Les persones sol·licitants podran actuar per sí mateixes o mitjançant representant legal.  
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En cas d'existir pluralitat de persones propietàries, tant físiques com jurídiques, o agrupacions de 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat jurídica pròpia, es 
designarà una persona sol·licitant i es realitzarà autorització expressa per la resta de propietaris 
per a la seva tramitació i adjudicació, se’ns perjudici ni renúncia dels drets i deures que aquesta 
generi. 

S’especifiquen, de forma genèrica, les actuacions que configuraran el cost protegit subvencionable. 

Seran subvencionables les intervencions realitzades en els 24 mesos anteriors a la sol·licitud 
descrites en les lletres a) a f) de l’apartat 1 del present article (sempre i quan estiguin degudament 
acreditades amb factura que compleixi els requisits legals de justificació i que identifiqui 
inequívocament l’habitatge reformat) i totes aquelles descrites a la sol·licitud de la proposta no 
vinculant que s’hagin de realitzar;  

 

1. Actuacions de rehabilitació o millora 

a) Adequació de les peces i els elements que conformen l'habitatge per tal d'obtenir les condicions 
mínimes d'habitabilitat i les necessàries perquè pugui ser ocupat de manera immediata per un/a 
llogater/a o adjudicatari/ària, d’acord amb allò establert en el Decret 141/2012, de 30 d’octubre 
sobre les condicions mínimes d’habitabilitat.  

b) Millora de l’eficiència energètica de l’habitatge (substitució de làmpades per LEDS, instal·lació 
d’elements de reducció de consum d’aigua, substitució de fusteries exteriors, envidraments, 
tractaments de ponts tèrmics, aïllament aparells climàtics, bombes calor, etc...). 

c) Les instal·lacions d'aigua, gas, inclosa la calefacció, electricitat i sanejament, per a l'adequació 
de l'habitatge a la normativa vigent. 

d) Arranjament de banys i cuines per adaptar-los als mínims d'habitabilitat i a les condicions 
necessàries perquè l'habitatge pugui ser ocupat de manera immediata per un/a llogater/a. 

e) Millora de l'aïllament tèrmic i/o acústic amb l'adaptació dels elements que conformen els 
tancaments de l'habitatge als paràmetres que exigeixen les normatives vigents, inclosos els 
tancaments de protecció exteriors tipus persianes. 

f) Arranjament dels elements de l'habitatge deteriorats per una manca de conservació o 
manteniment: pintura, terres, portes, finestres i altres. 

g) Honoraris facultatius per a l’elaboració i direcció del projecte tècnic, si s’escau.  

h) Taxes i impostos municipals, sempre que la realització de les obres no hagi gaudit d’ajuts 
econòmics per al mateix concepte. Els tècnics de l’Ajuntament competents en matèria d'habitatge, 
valoraran l'adequació del tipus d’actuacions i el seu cost d'acord amb els barems preus acordats i 
publicats per l’Ajuntament de Mataró i que s’annexen a aquestes bases (annex 3). En cap cas, el 
cost subvencionable serà superior al 10% del preu màxim establert.  

2. Altres activitats o despeses subvencionables  

a) Despeses, honoraris i taxes per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat energètic 
de l’habitatge. 
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b) Assegurances per a la defensa jurídica i l’impagament de rendes, sempre en el cas que no 
siguin proporcionades de forma directa pel programa Lloguem. 

c) Despeses relacionades amb l’establiment de mesures de protecció envers a l’ocupació irregular 
dels habitatges durant l’execució de les obres, sempre en el cas que no siguin proporcionades de 
forma directa pel programa Lloguem. 

d) Quantia per inici de contracte de lloguer del primer inquilí a l’habitatge per un import de 2 
mensualitats.  

Les actuacions subvencionables són aquelles indispensables per a què l’immoble pugui ésser 
incorporat al projecte i ser llogat amb les condicions tècniques, d’habitabilitat i complint amb els 
estàndards europeus d’eficiència energètica adequats. 

La determinació de les actuacions subvencionables es realitzarà en la proposta no vinculant on 
també es valorarà la incorporació de l’habitatge al Projecte i dependrà dels criteris tècnics del 
Projecte Lloguem. Les condicions específiques d’execució de les actuacions subvencionables es 
recolliran en l’Acord d’inclusió. 

VII. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ  

Per al conjunt de les actuacions previstes en l’article 5.1 i per a la modalitat d’execució art. 6A) la 
quantia màxima de la subvenció s’estableix en 8.000€.  

Aquest import màxim es podrà incrementar en els següents supòsits:  

 Fins a 2.000€ addicionals, per a actuacions addicionals, realitzades o a realitzar, que 
millorin directament l’eficiència energètica dels habitatges (previst ap.5.1 b), contribueixin a 
l’adaptació i mitigació envers el canvi climàtic, mitjançant l’ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació. 

Per al conjunt de les actuacions previstes en l’article 5.1 i per a la modalitat d’execució art. 6 B) i 
C), i qualificades com a obligatòries en la proposta no vinculant, la quantia màxima de la subvenció 
s’estableix en 16.000€.  

Aquest import màxim es podrà incrementar en els següents supòsits (compatibles):  

 Fins a 2.000€ addicionals, per a actuacions addicionals que millorin directament l’eficiència 
energètica dels habitatges, contribueixin a l’adaptació i mitigació envers el canvi climàtic, 
mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

Fins a 2.000€ addicionals, per a aquelles obres realitzades per mitjà d’empreses d’inserció 

Per a les actuacions subvencionables de l’article 5.2;  

a. Despeses, honoraris i taxes per a l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat i del certificat 

energètic de l’habitatge, un màxim de 217,80 euros.  

b. Assegurances d’impagament i defensa jurídica, fins a 400 euros per any. 

c. Despeses relacionades amb l’establiment de mesures de protecció envers a l’ocupació 

irregular dels habitatges durant l’execució de les obres, un màxim 500 euros. 
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d. Quantia per incorporació al Projecte, equivalent a un import de 2 mensualitats, amb un 

màxim de 1.300 euros. 

Es podrà combinar la modalitat d’execució A) de l’article anterior amb la modalitat B) o C), quan 

les actuacions pendents a realitzar a l’habitatge hagin estat determinades en l’informe inicial com 

a obligades o específiques de millora energètica. En aquest cas, la quantia màxima 

subvencionable serà el màxim de les modalitats B i C per al conjunt de totes les actuacions.  

Les condicions específiques d’execució es recolliran en l’Acord d’inclusió. 

L’import de les subvencions establertes en l’article 5.1 en cap cas podrà ser d’una quantia que, 

aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, superi el 

cost de l’obra subvencionada. 

X. PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE SUBVENCIÓ  

El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació de l’extracte de la 
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província i finalitzarà el dia 30 de juny de 2022, excepte que 
amb anterioritat a aquesta data s’hagués exhaurit el crèdit pressupostari o s’hagués realitzat una 
nova convocatòria.  

La sol·licitud i la documentació requerida s’ha de presentar, preferentment, per via telemàtica 
utilitzant la Seu Electrònica, https://seu.mataro.cat, o, presencialment, a l’Oficina Local d’Habitatge 
o a les Oficines d’Atenció Ciutadana. També es podran presentar en qualsevol dels llocs que 
preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
Administracions Públiques.  

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les 
normes que la regulen.  

Quan la documentació necessària per a la tramitació de la sol·licitud ja estigués en poder d’aquest 
Ajuntament, es podrà indicar en la mateixa sol·licitud referint en quin moment i davant quin òrgan 
presenta els documents als efectes de poder-la recavar per donar tràmit a la sol·licitud.  

Es presumirà que aquesta consulta és autoritzada per la/les persona/es interessada/es, si no 
manifesta/en oposició expressa. 

XI. DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD SUBVENCIÓ  

La documentació a aportar conjuntament amb la sol·licitud és la següent:  

A) El model normalitzat de sol·licitud es podrà obtenir a la Seu Electrònica, l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OFIAC), a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH).  

B) DNI/NIF/NIE de la persona sol·licitant, representants i de la resta de propietaris si s’escau.  

C) Escriptura de la propietat de l’ habitatge. 

D) En cas que les obres es realitzin per compte del propietari, el pressupost de cada una de les 
actuacions subvencionables, i els permisos o la sol·licitud dels permisos necessaris per a iniciar les 
obres. En cas que les obres ja estiguin realitzades, s’aportaran les factures i les taxa ICIO. Tots els 
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documents han de complir els requisits establerts per la llei, i en tot cas, identificar degudament 
l’obra realitzada o a realitzar.” 

 

Cinquè: Ratificar el contingut del present Decret per la Junta de Govern Local”. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 

 

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 

 

CIM QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Assessorament i Gestió- 

10. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A H.A, PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS DE 

CARÀCTER GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP. 667/21 GP). 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, presenta la següent proposta:  

«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 494/2022, de 21 de gener, es va incoar expedient administratiu 

sancionador a H.A., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos considerats 

potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 909057/202, aixecada en 

data 11 de novembre de 2021 a les 05.15 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra 

adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 22685 i 5807, referent al 

Carrer de XXXX, 1XXde 08304 Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
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El dia 11-11-2021, els agents del cos de Mossos d´Esquadra amb TIP 22685 i 5807, van 

comprovar que el Sr. A. entrava, des la via pública, a un immoble del carrer XXXX acabat 

d’ocupar, portant un gos potencialment perillós, amb característiques compatibles amb la raça 

american stafforshire, i li van requerir la documentació obligatòria per a la tinença d’aquest tipus 

d’animals. 

El Sr. A. es va negar a mostrar cap tipus de documentació relativa al gos, ni va acreditar que 

tingués microxip ni estes censat. 

El Servei de Salut informa que no consta cap llicència per a la conducció i/o tinença de gos 

potencialment perillós ni cap gos censat a nom de H.A. 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a H.A., en data 16 de febrer 

de 2022, 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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats de delicte o 

falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

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

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció 

molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a 

l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina 

com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal 

de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment 
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perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb 

un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. 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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

• H.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 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 

euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 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 300,51 euros 

per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions 

greus, i una multa des de 2.404,06 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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 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. 
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Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Seguretat Pública ha tingut en compte els criteris de 
graduació següents: 

No se n´adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre definitivament 
el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció de 2.406,06 euros 
a H.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 3.001,00 euros 
a H.A., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos. 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre definitivament 
el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició d’una sanció de 300,52 euros a 
H.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. 

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. 

En virtut del Decret d’Alcaldia número 2200 de 28 de febrer de 2022, es deleguen les competències 
en matèria de Seguretat Pública al Regidor Delegat de Seguretat Pública. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, 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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS: 
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PRIMER.- Imposar una sanció de 2.406,06 euros a H.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 3.001,00 euros a H.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 300,52 euros a H.A., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

11. ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES PER D.J.L., A LA 

RESOLUCIÓ D’INICI DE L’EXPEDIENT EN MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS, PER HAVER-SE CONSTATAT EL COMPLIMENT DE L’OBLIGACIÓ 

D’IDENTIFICAR EL GOS AMB MICROXIP, I IMPOSAR LES SEGÜENT SANCIONS: 2.404,06 

EUROS PER PORTAR EL GOS SENSE LLICÈNCIA, 3.001,00 EUROS PER NO DISPOSAR 

D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL I 300,52 EUROS PER PORTAR EL GOS EN 

LLOCS PÚBLICS SENSE MORRIÓ. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, presenta la següent proposta:  

 

«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 10584/2021, de 18 de novembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a D.J.L., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/21845, 
aixecada en data 28 de juliol de 2021 a les 08.00 hores pels Agents de la Policia Local número 
3408 i 4028, referent al Carrer de Lluís Millet, 30 de 08304 Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 28-07-21, els agents van ser comissionats al carrer Músic Lluís Millet, per un incident 
provocat per un gos que hauria mossegat a una persona. 

Un cop al lloc, els agents van identificar a la Sra. J., propietària del gos de raça potencialment 
perillosa, un Akita Inu, responsable de l’atac, i a la víctima, qui presentava una ferida a la cama 
dreta compatible amb una mossegada de gos, i que va manifestar als agents que, anava passejant 
amb el seu gos per la vorera del parc, quan un gos gran se li va llençar al damunt i quan va intentar 
sortir corrents, l’animal la va mossegar, provocant-li ferides. La Sra. J. també va patir una 
mossegada del seu propi gos a la cama dreta. 
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A requeriment dels agents es va personar una dotació de 061, amb indicatiu 8732, per atendre les 
dues persones. 

Consta a l’acta, que els agents van informar a les persones perjudicades de l’opció de reclamació 
per la via civil pels fets ocorreguts, i que la Sra. J. va ser informada verbalment de les infraccions 
comeses en matèria de tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni llicència per la tinença i conducció d´un 
gos de raça potencialment perillosa a nom de la Sra. J. 

SEGON.-En exercici de la facultat concedida, D.J.L., en data 11 de gener de 2022, va presentar 
escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de l’expedient en el que manifestava que l’animal anava 
lligat i portava morrió, però que li estava donant aigua, que no és potencialment perillós, perquè 
d’acord amb l’informe de la veterinària, la Sra. V., no existeixen signes d’agressivitat en ell. Que no 
havia pogut censar l’animal a conseqüència de la pandèmia i va aportar la cartilla veterinària de 
l’animal, on consta que ella n’és la propietària i el número de microxip, i còpia de les condicions 
particulars de l’assegurança per animals de companyia. 

TERCER.-A fi de poder contrastar les al·legacions presentades, la instructora de l’expedient va 
sol·licitar informe als agents actuants, que el van emetre en data 17/01/22 i del que se’n desprèn 
que es ratifiquen plenament en el fets relatats a l’acta i que la Sra. J. durant l’actuació no va 
manifestar el que relata en la seva al·legació. Així mateix, valorada la documentació, es constatà 
que l’animal és de la raça Akita Inu, que té número de microxip, i que la pòlissa de l’assegurança 
contractada no cobreix la responsabilitat civil obligatòria (pàg. 1 clàusules pòlissa, textualment: 
“RESPONSABILIDAD CIVIL: NO CONTRATADA).  

QUART.- En data 21 de febrer de 2022 la instructora de l’expedient va emetre proposta de 
resolució, de conformitat amb la normativa procedimental vigent i la va elevar a aquest òrgan 
resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient. 

CINQUÈ.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de la instructora a, D.J.L. en data 3 de 
març de 2022, i es comunicà als interessats/des el termini corresponent per a formular al·legacions. 

SISÈ.- Ha finalitzat el termini 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. 

SETÈ.- En data 28 de març de 2021 la instructora, de conformitat a la normativa procedimental 
vigent, ha fet tramesa de l’expedient administratiu sancionador a l’òrgan resolutori per tal que dicti 
la resolució definitiva de l’expedient. 

FETS PROVATS: 

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

FONAMENTS DE DRET: 

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

1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una infracció 

molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el 

Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a 

l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual determina 

com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal 

de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment 

perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb 

un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. 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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 

Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  D.J.L. 

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 
300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 
euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la 
comissió d’una infracció molt greu. 

L’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 
d’Animals Potencialment Perillosos, 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 300,51 euros per 
a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, 
i una multa des de 2.404,06 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: 
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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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 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 Seguretat Pública 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. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 

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 Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 
d’Animals Potencialment Perillosos, 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. 

En virtut del decret d’Alcaldia número 2200 de 28 de febrer de 2022, es deleguen les competències 
en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la competència 
sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern Local. 

Per tot això, es proposa a l’òrgan competent per resoldre, l’adopció de la següent resolució que 
s’eleva a aquest òrgan: 

PRIMER.- Estimar parcialment les al·legacions presentades al decret d’inici per D.J.L., pels motius 
recollits en la part expositiva de la present resolució. 

SEGON.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a D.J.L., per la comissió d’una infracció molt greu 
a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
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TERCER.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a D.J.L., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

QUART.-. Imposar una sanció de 300,52 euros a D.J.L., 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». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

 

12. ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER JD.P.T., EN 

MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, EN EL SENTIT DE REVOCAR LA 

SANCIÓ IMPOSADA PER LA INFRACCIÓ RELATIVA A LA MANCA D’IDENTIFICACIÓ AMB 

MICROXIP. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, presenta la següent proposta:  

«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- En data 23 de febrer de 2022, va tenir entrada per Registre General de l’Ajuntament un 
recurs de reposició interposat per J.D.P.T., contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 7 de 
febrer de 2022, per infracció en matèria de gossos potencialment perillosos. 

SEGON.- 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 Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

TERCER.- 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 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, havent-se notificat en legal forma la resolució de 
l’expedient a J.D.P.T.. 

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 

En el seu escrit de recurs Sr. P. al·lega que el dia dels fets va facilitar tota la informació als agents 
i, tot i així, li van posar multes per coses que ja tenia, el microxip, el cens, amb referència 
2022/10554, i la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, amb referència 
2022/10555. Afegeix que disposa d’una assegurança, amb una cobertura de 600.000,00 euros, i 
aporta la següent documentació: Rebut de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil amb 
cobertura de 23/12/21 a 23/12/22, sol·licitud d’inscripció de l’animal al cens municipal i sol·licitud de 
llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, ambdues de data 
23/02/22. 
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Valorada la documentació, consta que l’animal disposava de microxip a la data dels fets, però que 
la vigència de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria començava el 23/12/21, dos mesos i 
mig després de la data dels fets, així com que, tant el cens com la llicència, s’han sol·licitat, segons 
consta al Servei de Salut i, aporta el propi Sr. P., el dia 23/02/22, també amb posterioritat a la data 
de la denúncia. 

CONCLUSIÓ: 

Per tot allò anteriorment exposat, es considera procedent l’estimació parcial del recurs de reposició 
interposat per J.D.P.T., en data 23 de febrer de 2022, contra la resolució sancionadora de la Junta 
de Govern Local de data 07 de febrer de 2022, pel que fa a la infracció relativa a l’article 13.2.b de 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment 
Perillosos, en concordança amb l’article 9 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es 
desenvolupa la Llei 50/1999, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.  

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:  

L’article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 
d’Animals Potencialment Perillosos, 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.  

En virtut del Decret d’Alcaldia número 2200 de 28 de febrer de 2022, es deleguen les competències 
en aquesta matèria al Regidor Delegat de Seguretat 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, 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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 

PRIMER.- Estimar parcialment el recurs de reposició interposat per J.D.P.T., pels motius recollits 
en la part expositiva de la present resolució.  

SEGON.- Revocar la sanció imposada per infracció greu tipificada a l’article 13.2.b de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment 
Perillosos, en concordança amb l’article 9 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que 
desenvolupa la citada llei, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.  

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’ORGT.» 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  
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13. ESTIMAR PARCIALMENT EL RECURS EXTRAORDINARI DE REVISIÓ INTERPOSAT PER 

G.F. EN EL SENTIT DE REVOCAR LES SANCIONS INTERPOSADES, EN MATÈRIA DE 

GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER LA INFRACCIÓ RELATIVA A LA MANCA 

D’IDENTIFICACIÓ AMB MICROXIP I LA INFRACCIÓ RELATIVA A LA MANCA 

D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, presenta la següent proposta:  

 

«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- En data 17 de febrer de 2022, va tenir entrada per Registre General de l’Ajuntament un 
recurs interposat per G.F.F. contra l’Acord de la Junta de Govern Local de data 29 de novembre de 
2021, per infracció en matèria de gossos potencialment perillosos.  

SEGON.- Contra els actes ferms en via administrativa només procedeix interposar el recurs 
extraordinari de revisió sempre que concorri alguna de les circumstàncies previstes a l’article 125.1 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 

VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS: 

En el seu escrit de recurs la Sra. F. al·lega que la van multar sense motiu perquè en cap moment 
els agents van comprovar que la gossa portava microxip, cosa que sí té, i que no necessita el test 
psicològic perquè l’animal és mestís; sol·licita que recorrin aquests fets i la multa, i que es revisin 
correctament les dades de l’animal. Afegeix que no pot pagar la multa. La Sra. F. no aporta cap 
documentació.  

Analitzat l’escrit de recurs interposat per la senyora F. i valorada una nova documentació de 
l’animal que consta a la Secció de Salut, del Servei de Protecció Civil i Salut, es constata que 
l’animal té microxip i que la Sra. F. no n’és la propietària, així com, que es manté la seva obligació 
d’haver disposat d’una llicència per conduir gossos potencialment perillosos el dia dels fets, per 
tractar-se d’un gos de raça creuada amb Staffordshire.  

Disposa l’article 125.1 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques que: 

“Contra els actes ferms en via administrativa es pot interposar el recurs extraordinari de revisió 
davant l’òrgan administratiu que els va dictar, que també és el competent per resoldre’l, quan 
concorri alguna de les circumstàncies següents          :... 

b) Que apareguin documents de valor essencial per a la resolució de l’afer que, encara que siguin 
posteriors, evidenciïn l’error de la resolució recorreguda.    ....” 

L’article 1, c) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, preveu que: “Tenen la consideració de gossos potencialment 
perillosos...c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:...terrier 
Staffordshire americà...”. 
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L’article 8, apartats 1 i 2, del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, de desenvolupament de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment 
Perillosos, disposa que “La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics 
exigirà que la persona que els condueixi i controli, porti la llicència administrativa a que es refereix 
l’article 3 d’aquest Reial Decret...”. 

CONCLUSIÓ: 

Per tot allò anteriorment exposat, es considera procedent l’estimació parcial del recurs interposat 
per G.F.F., en data 17 de febrer de 2022, contra la resolució sancionadora de la Junta de Govern 
Local de data 29 de novembre de 2021, pel que fa a les infraccions relatives a l’article 7.3 b) de la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos considerats Potencialment Perillosos, per 
manca d’assegurança de responsabilitat civil i, a la infracció greu tipificada a l’article 13.2 b) de la 
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment 
Perillosos, per manca d’identificació del gos amb microxip. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:  

L’article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença 
d’Animals Potencialment Perillosos, 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.  

En virtut del Decret d’Alcaldia número 2200 de 28 de febrer de 2022, es deleguen les competències 
en aquesta matèria al Regidor Delegat de Seguretat. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, 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 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del 
Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, proposo a la 
Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 

PRIMER.- Estimar parcialment el recurs interposat per G.F.F., pels motius recollits en la part 
expositiva de la present resolució.  

SEGON.- Revocar les sancions imposades per infraccions greus tipificades als articles 7.3 b) de la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos considerats Potencialment Perillosos, per 
manca d’assegurança de responsabilitat civil i 13.2 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, per manca d’identificació del 
gos amb microxip. 

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’ORGT». 

 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9). 
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FORA CONVOCATÒRIA 

 

Conclòs l’ordre del dia de la Junta de Govern Local, el Sr. Alcalde indica que, amb posterioritat a la 

convocatòria s’ha presentat una nova proposta de la Cim de Qualitat Urbana: Seguretat, Civisme i 

Convivència del Servei de Policia Local, d’aprovar la Concessió de Medalles al mèrit Professional 

de Primera i Segona Categoria, que per tràmit d'urgència convindria tractar en aquesta sessió. 

La Urgència és ratificada per la Junta de Govern Local per unanimitat dels nou assistents de la 
Junta. 

-Policia Local- 

 

CONCESSIÓ DE MEDALLES AL MÈRIT PROFESSIONAL DE PRIMERA I SEGONA 

CATEGORIA. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i 
Recursos Humans, presenta la següent proposta:  

«Antecedents de fet 

1. L’informe de la Prefectura de la Policia Local, de data 6 d’abril de 2022, en el que es 

proposa la concessió de Medalles al Mèrit Professional de primera categoria i de segona 

categoria.  

2. Proposta d’acord a la Junta de Govern Local, de concessió de medalles al Mèrit 

Professional, dictaminada favorablement per la Comissió Informativa Municipal de Qualitat 

Urbana: Seguretat, Civisme i Convivència, en sessió extraordinària, de data 20 d’abril de 

2022. 

3. L’informe de la Prefectura de la Policia Local, de data 29 d’abril de 2022, segons el qual 

s’ha observat un error de transcripció en els agents inclosos en el punt segon de la part 

dispositiva de la Proposta d’acord a la Junta de Govern Local, de concessió de Medalles 

al Mèrit Professional, dictaminada per la Comissió Informativa Municipal anteriorment 

esmentada.  

 

Fonaments de dret 

L’article 73 del Reglament de la Policia Local de Mataró estableix que la Medalla al Mèrit 
Professional podrà ser concedida als membres de la Policia Local en dues categories (1a i 2a). La 
Medalla de 1a categoria pot ser concedida als qui realitzin serveis de caràcter destacat que per la 
importància dels resultats obtinguts, o per haver comportat un notori risc físic, puguin ser 
considerats especialment rellevants. La Medalla de 2a categoria pot ser concedida als qui hagin 
evidenciat una constant dedicació i abnegació en els compliment dels deures del seu càrrec, 
sobresurtin pel seu treball diari, responsable i professional. 

L’article 74 bis de l’esmentat Reglament preveu que la Medalla al Mèrit Professional de 1a 
categoria podran ser concedides als components de la resta de forces i cossos de seguretat, així 
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com a qualsevol persona natural que hagi destacat en la col·laboració amb els serveis de la Policia 
Local i estigui dintre dels supòsits de concessió establerts. Per la seva banda, l’article 76 determina 
que correspon a la Junta de Govern Local la concessió de les Medalles al Mèrit Professional, a 
proposta de l’Alcalde o regidor delegat, previ informe de la Prefectura del cos. 

D’acord amb la proposta del Regidor delegat de Seguretat Pública, Mobilitat, Salut i Recursos 
Humans, la JUNTA DE GOVERN LOCAL aprova l’adopció dels següents ACORDS:  

PRIMER.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de primera categoria a: 

 Luís J. García López-Prieto, Inspector-cap de la Policia Nacional  

 José María Foronda Fernández, capità de la Guardia Civil  

 Enric Segú Cotos, sotsinspector de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra  

 Álvaro Ruíz López, sotsinspector de la Policia Nacional,  

 Carlota Dicenta Mira, cap Servei de Protecció Civil i Salut de l’Ajuntament de Mataró, 

 Eva Mota Perellón, cap de la Secció d'Oficis i Serveis de l’Ajuntament de Mataró 

 Sandra Castañé Angulo, tècnica de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró. 

 

SEGON.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de segona categoria a: 

 Raul Guerrero León, Caporal de la Policia Local de Mataró 

 Jorge Hermoso Sánchez, Caporal de la Policia Local de Mataró 

 Eva Martínez Maireles, Agent de la Policia Local de Mataró 

 Sebastián Javier Granado Rodríguez, Agent de la Policia Local de Mataró 

 Montserrat Claus Arauzo, Agent de la Policia Local de Mataró 

 

TERCER.- Comunicar els presents acords a les persones interessades». 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (9).  

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a les tretze hores trenta minuts de la tarda, el senyor 
President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta. 


