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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 8/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 19 DE 
MARÇ  DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 19 de març de dos mil vint-i-u, es reuneixen a la sala de sessions 
d’aquest Ajuntament, prèvia convocatòria realitzada al efecte en els termes 
legalment establerts, els membres integrants de la Junta de Govern Local que 
a continuació es relacionen, en sessió ordinària i primera convocatòria, sota la 
Presidència del senyor Alcalde, i assistits per mi, la Secretària General. 
 
 

ASSISTENTS 
 
 
Alcalde    Sr. Antonio Balmón Arévalo 
 
 
Primer Tinent d'Alcalde  Sr. Antonio Martínez Flor 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 
    Sra. Rocío García Pérez 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
 
Punt setzè.- Extingir la concessió administrativa, relativa a l'ús privatiu, de la 
finca resultant 5(P) A, amb el número de finca registral 54378 i la finca 
resultat 5 (P) B, amb el número de finca registral 54379, per desaparició de 
les condicions essencials urbanístiques i de planejament que justificaven la 
concessió i la seva finalitat. 
 

Extingir la concessió administrativa  
de la finca resultant 5(P) A, i la finca  
resultat 5(P) B per desaparició de les  
condicions essencials urbanístiques 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i 
Espai Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l'instància presentada el dia 14 de gener de 2020, mitjançant escrit amb número 
general d'entrada 1258, pel senyor Damien Patrick Vilquin, en representació de 
l'empresa Bricolaje Bricoman S.L.U., a on presenta escrit sol·licitant revocació de la 
concessió administrativa "concessió administrativa demanial del servei de l'ús privatiu 
de la totalitat dels terrenys municipals qualificats com sistema viari d'aparcament 
(Clau 5p) afectes a servei d'aparcament en superfície de l'àmbit PAU-HOC de Cornellà 
(parcel·les 5a i 5b situats confrontant amb avinguda Maresme en el terme municipal 
de Cornellà de Llobregat)". 
 
Atès que justifica la seva petició Mitjançant acord de la Junta de Govern Local el dia 
26 d'abril de 2019, es va "adjudicar a BRICOLAJE-BRICOMAN S.L.U la concessió 
administrativa relativa a l'ús privatiu de la: 
 
-Finca resultant 5(P) a, amb el número de finca registral 54378 amb una superfície de 
4375 m2. 
-Finca resultant 5 (P) b, amb el número de finca registral 54379 amb una superfície 
resultant de 927 m2. 
 
Mitjançant concessió administrativa amb destí a 147 places d'aparcament amb 
estricta subjecció al Plec de Condicions Econòmico-Administratives aprovat per la 
junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2019 i a la seva oferta econòmica per 
un import de 63.792,24 euros anyals (no subjecte a l'IVA). 
 
La concessió va ser adjudicada, per la junta de Govern Local el dia 26 d'abril de 2019."  
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Entre d'altres, una de les condicions dels licitadors, que justificava el caràcter 
negociat, recollida a la clàusula 8 del Plec de Condicions, del procediment era que: 
  
"Atès que la present concessió té com a finalitat tal com estableix el projecte de 
reparcel·lacio aprovat el 7 d'octubre de 2016, el completar les reserves d'aparcament 
de la finca adjudicada C mitjançant concessió administrativa del seu ús, només es 
podrà presentar al present procediment els titular de la llicencia comercial sobre la 
parcel·la identificada com a parcel·la C en el Plànol 5 "Adjudicacio de parcel·les 
resultants i Plànol 7.1 "Detall de les parcel·les adjudicades" del Projecte de 
Reparcel·lació del PAU-HOC definit a la Modificació puntual del Pla general 
metropolità a diversos àmbits, al terme municipal de Cornellà de Llobregat, aprovada 
definitivament en data 12 de gener de 2015 (DOGC de 10 de març de 2015, que 
posseix  BRICOLAJE BRICOMAN SLU, acreditant-se la mateixa amb la presentació de la 
llicència comercial esmentada. " 
 
Conforme a aquesta adjudicació es va signar contracte formalitzant la concessió i per 
part de BRICOLAJE BRICOMAN SLU es va dipositar fiança definitiva per import de 
159.480,60, euros. 
 
Paral·lelament al procés d'adjudicació es seguia procediment judicial a la Sala de lo 
contenciós administrativa, secció tercera, relatiu al planejament a on s'ubica la 
parcel·la objecte de concessió. 
 
Aquest procediment va finalitzar mitjançant sentència 906/2019 de data 10 d'octubre 
de 2019, que va acordar entre d'altres "2.1 Declarar nula de Pleno Derecho la 
configuración del Polígono de actuación urbanística "PAU-HOC", así como la 
delimitación y calificación de las zonas verdes o espaciós libres, concretada en el 
ámbito número 3 "Ribera Serrallo-AV. Baix Llobregat, con motivo de la aprobación 
definitiva, el 12 de enero de 2015, de la modificación del Plan general metropolitano 
de Barcelona en diversos ámbitos del municipio de Cornelllà de Llobregat (DOGC nº 
6827, de 10 de marzo de 2015)." 
 
Segons Decret de data 31 de gener de 2020 del mateix Tribunal es declara la firmesa 
de la sentència dictada, esmentada. 
 
Vistos l'article 70 b del decret 336/1988, que estableix que les concessions  atorgades 
sobre el domini públic s'extingeixen "b) per desaparició del bé sobre el qual ha estat 
atorgada.". En el mateix sentit el decret 336/1988, de 17 d'octubre pel qual s'aprova 
el reglament de patrimoni dels ens locals i en el mateix sentit l'article 100 de la Llei 
33/2003 de 3 de noviembre de Patrimoni del Estado. 
 
 
Vist l’informe del Cap del Departament de Patrimoni i de la Secretaria general obrant 
a l'expedient. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
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Atès que l’ adopció d’ aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de data 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Territori i Medi Ambient proposa l’adopció dels següents:  
 

ACORDS 
 
Primer.- Extingir la concessió administrativa, adjudicada per la junta de Govern Local 
el dia 26 d'abril de 2010 relativa a l'ús privatiu de la: 
 
-Finca resultant 5(P) a, amb el número de finca registral 54378 amb una superfície de 
4375 m2. 
-Finca resultat 5 (P) b, amb el número de finca registral 54379 amb una superfície 
resultant de 927 m2. 
Mitjançant concessió administrativa amb destí a 147 places d'aparcament amb 
estricta subjecció al Plec de Condicions Econòmico-Administratives aprovat per la 
junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2019 i a la seva oferta econòmica per 
un import de 63.792,24 euros anyals (no subjecte a l'IVA), per desaparició de les 
condicions essencial urbanístiques i de planejament que justificaven la concessió i la 
seva finalitat. 
 
Segon.- Retornar la fiança definitiva dipositada per Bricolaje Bricoman S.L.U, d'import 
159.480,60.- euros.  
 
Tercer.- Anotar en el inventari municipal l'extinció de la concessió esmentada". 
 
Quart.- Notificar el present acord a Bricolaje Bricoman S.L.U. , a l'intervenció 
municipal i al departament d'urbanisme. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
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Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
 
Urgent primer.- Imposar sancions contra els propietaris i/o conductors dels 
gossos perillosos relacionats a l’ expedient sancionador GO-001-2020. 
 

Imposar sancions contra els  
propietaris relacionats a l’expedient  
GO-001-2020 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-001-2020. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos , donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
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més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol en  concordança amb el que determina 
l’art. 11.1 d’aquesta. 
 
Atès que s’ha meritat la relació de liquidacions pel concepte de Sanció Ordenances 
número 2020-PQ220-000004 a nom dels interessats que consten en aquesta 
resolución per  un import total de 4500 euros.  
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, , en relació amb el 
que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost, del Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
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Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, proposa els següents 
 

ACORDS 
 
 
Primer.- Qualificar com una infracció greu i lleu prevista a l’article  7.2 i 7.3 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i imposar les sancions següents: 
 

1) Sr/a. José Manuel Fernández Martín , amb  NIF 46478356-W  
propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull de nom JAKO segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  1691 i 1670 en data 15.12.19, 
a les 15:00 a carrer Silici, s/n, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el 
certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros, per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, per no tenir 
senyalitzat el reciente que alberga un gos perillós i per no complir les 
instal.lacions les mesures de seguretat. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   

10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
2)  Sr/a. Isaac García González, amb  NIF núm. 47954984-F  
propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull, de nom TOBBY 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 
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 Agents amb números de carnet professional  2027 i 4424 en data 19.12.19, 

a les 02:59 hores al carrer Alps, 1 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el 
certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el 
gos deslligat a la via pública i per portar el gos sense morrió a la via o en un 
espai públic. 

 
            . Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 3) Sr/a. Cristhian Alexander Rangel Cruz , amb  NIF núm. 48071030-H  

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom DRACO 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació 
es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4704 en data 22.12.19, 
a les 20:17 h. al carrer Rubió i Ors, 85 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 
de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el 
gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense 
el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 i per portar el 
gos sense morrió a la via o en un espai públic. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 

10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 4) Marlon Omar Campos Rodríguez, amb  NIE núm. X-6865011-V 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom THOR 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació 
es relaciona, pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 1670 en data 

11.01.2020, a les 21:45 a l’Avinguda de Sant Ildefons, 26 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar 
el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , 
per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el 
gos sense que estigui identificat amb microxip. 
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            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros   d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 5) Sr/a. Roger García-Villaraco Rodríguez, amb  NIF núm. 46362656-S  

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom sense 
identificar segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a 
continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 2027 en data 

15.01.2020, a les 00:02 a l’Avinguda de Salvador Allende, 59 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar 
el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense 
el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253, per portar el gos 
deslligat a la via o en un espai public , per portar el gos sense morrió a la via 
o en un espai públic i per posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip.  

 
      . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 

10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 6) Sr/a. Miguel Ruíz Luna, amb  NIF núm. 48071641-P propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos de raça American Standford creuat amb Stafforshire,  
de nom TYSON, ,segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  
que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  1111 i 1473 en data 28-01-

2020, a les 13:15 hores al carrer Mossèn Andreu, 66 en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per porta el 
gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253, i 
per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.  

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 

10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 7) Sr/a. Vincenth Reynaldo Torres Ávalos, amb  NIF núm. 49872669-K 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom KYRA 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació 
es relaciona, pels motius que s’expressen, 
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 Agents amb números de carnet professional  3160, 4426 i 4428 en data 

11.02.20, a les 17:05 hores al carrer del Doctor Arús, 13, en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu 
per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per 
posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via pública , per portar el 
gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 

10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 8) Sr/a. Christian Bryan Pionce Panchana, amb  NIE núm. X-7704073-Q 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom ROC segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2027 i 1043 en data 04.02.20, 

a les 00:30 hores a la Plaça de Catalunya, en base al que preveu l’article 7.2 
i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar 
el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , 
per portar el gos deslligat a la via pública i per portar el gos sense morrió a 
la via o en un espai públic. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
  
Segon.- Que es procedeix a aprovar la relació de liquidacions 2021/00041 amb les 
notificacions de les mateixes amb indicació dels terminis de pagament.   
 
Tercer.- Advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció assenyalada  
donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord i la liquidació adjunta als interessats a 
l’expedient amb referència GO/001-2020 
 

... 
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Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 

Urgent segon.- Imposar sancions contra els propietaris i/o conductors dels 
gossos perillosos relacionats a l’ expedient sancionador GO-002-2020. 
 

Imposar sancions contra els  
propietaris relacionats a l’expedient  
GO-002-2020 

 
 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-002-2020. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
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responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol en  concordança amb el que determina 
l’art. 11.1 d’aquesta. 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, , en relació amb el 
que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost, del Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, proposa els següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Qualificar com una infracció greu i lleu prevista a l’article  7.2 i 7.3 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i imposar les sancions següents: 
 
  
 1) Sr/a. Gemma Victoria de Hago , amb  NIF 46411359-G  propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  1698 i 4424 en data 29.03.20, a les 

20:00 h. al carrer Marià Benlliure, 22, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per portar el gos sense morrió a la via pública, per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació per a 
portar aquest tipus de gossos. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   

10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el 
que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 2) Sr/a. Danae Cristina Fajardo Quispe, amb  NIF núm. 54767469-F  

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire, de nom INCA segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, 
pels motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 29.03.20, a les 

22:05  hores al carrer Doctor Arús, 4 ( posterior) en base al que preveu l’article 7.2 
i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el 
certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per portar el gos sense morrió 
a la via o en un espai públic, per posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip i per no tenir el permís de capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 

 
 
            . Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 

de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
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comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 3) Sr/a. Ian Mora Corbacho , amb  NIF núm. 47954463-S  propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Dog Argentí  de nom BJORD segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 29.03.20, a les 

00:10 h. al carrer Miranda, 69 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253, per portar el gos sense morrió a la via 
o en un espai públic, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i 
per no tenir el permís de capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 4) Sr/a. Elizabeth Tatiana Ramírez Cárdenas, amb  NIE núm. X-7521031-P, 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom desconegut 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  4424 i 1698 en data 29.03.2020, a les 

21:15 al carrer Segarra, 5 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 
de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253, per portar el gos deslligat a la via pública , per portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 5) Sr/a. Brayan Steven Suárez Rodríguez, amb  NIF núm. 02294732-E  

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Presa Canari de nom TOBY segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, 
pels motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 25.03.2020, a les 

22:40 hores a l’Avinguda de Sant Ildefons, 18 en base al que preveu l’article 7.2 i 
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7.3 de  la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència 
municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253,  per portar el gos sense morrió a la via o en un 
espai públic i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i per no 
tenir el permís de capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 6) Sr/a. Armando Váquez Cuaresma, amb  NIE núm. X-1812921-S propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos de raça Stafforshire,  de nom LOCA, ,segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 29-03-2020, a 

les 21:05 hores al carrer Doctor Arús, 4 , posterior, en base al que preveu l’article 
7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el 
gos sense la llicència municipal pertinent, per porta el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253, per portar el gos sense morrió a la via 
pública,per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i per no tenir 
el permís de capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 

 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 7) Sr/a. Roger Gonzalo Monroy Suárez, amb  NIE núm. X-7742768-W 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça creuament de Pit Bull  de nom IRA 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  4704 en data 19.02.20, a les 17:17 

hores a la Carreterra d’Esplugues, a l’alçada del número 44 en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o 
portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos 
deslligat a la via pública i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic. 
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 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 8) Sr/a. Roger García-Vilaraco Rodríguez, amb  NIF núm. 46362656-S 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom desconegut 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 23.02.20, a les 

19:30 hores al carrer Caoba, 1, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos deslligat a la via 
pública, per portar el gos sense morrió i per posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 9) Sr/a. Aída Molgosa Martín, amb  NIF núm. 48090791-E propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ODYN i un altre de nom LLUM, 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4429 en data 25.02.20, a les 

01:30 hores al carrer Vistalegre, 51, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió , per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i per portar una única 
persona més de 2 gossos de raça potencialment perillosa.. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 1100 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 10) Sr/a. Radu Birliga, amb  NIE núm. Y-0750048-D propietari/a i/o conductor/a 

d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ELVIS segons acta aixecada pels agents de 
la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
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 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 16.02.20, a les 
19:30 hores al carrer Ignasi Iglesias, 11, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió i  per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 11) Sr/a. Eduard González i Canal, amb  NIF núm. 48065105-G propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ARPA segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2032,3160,3241  i 4428 en data 

13.02.20, a les 20:00 hores a la Carretera d’Esplugues, 34, en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o 
portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  
sense morrió i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 12) Sr/a. Daiana Judith Álvarez López, amb  NIF núm. 79381829-C propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom KIRA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2027 i 4424 en data 06.05.20, a les 

00:45 hores al carrer Sant Ildefons amb carrer Buguenvíl.lea, en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per 
portar el gos  deslligat i  per portar el gos sense morrió. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
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falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 13) Sr/a. Fernando José Fuentes Arias, amb  NIF núm. 53768116-G propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom KROS segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2027 i 4424 en data 05.05.20, a les 

23:25 hores al carrer Josep Fiter, 7, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 i  per portar el gos sense morrió. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 14) Sr/a. Judith Ramos Martín, amb  NIF núm. 47803688-M propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom KIRA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2027 i 1111 en data 06.05.20, a les 

22:08 hores al Parc de Can Mercader, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 i  per portar el gos sense morrió. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 15) Sr/a. Tomás Félix González Alfonso, amb  NIF núm. 49112693-B propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça American Bully  de nom desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  1833,2093 i 4716 en data 01.05.20, a 

les 23:17 hores a la Plaça de la Església  , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal,  per portar el gos  deslligat i  per portar el gos sense morrió. 
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 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 16) Sr/a. Noemí Peregrín Gaztañaga, amb  NIF núm. 47896593-J propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Rottweiler  de nom QUEEN segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 1111 en data 08.05.20, a les 

23:30 hores a carrer Travessera, 8  , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per  posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos sense morrió , per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de 
capacitació per portar el gos. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 17) Sr/a. Pol Rosich Garzón, amb  NIF núm. 47956162-N propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom KIRA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2027 i 1111 en data 09.05.20, a les 

23:20 hores a carrer Lluis Domènech Muntaner, 7  , en base al que preveu l’article 
7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per  posseir i/o portar el 
gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el 
certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per 
danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 
 18) Sr/a. Isaac Garcia González, amb  NIF núm. 47954484-F propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull  de nom desconetug segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
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 Agents amb números de carnet professional  1807,1833,2086,2093 i 4716 en data 

16.05.20, a les 23:40 hores al carrer Josep Duran i Campedrós, 6 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per  
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253, per 
porta el gos deslligat i per portar el gos sense morrió. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 19) Sr/a. Carlos Domínguez Sellarés, amb  NIF núm. 46418332-P propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom desconetug segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 19.05.20, a les 

01:40 hores al carrer Mossèn Andreu, 44 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per  posseir i/o portar el gos sense 
la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253, per portar el gos deslligat , per portar 
el gos sense morrió i per portar o posseir el gos sense que estigui identificat amb 
microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 20) Sr/a. Juan Sebastian Tenorio Rave, amb  NIF núm. 47898702-Y propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Stofforshire  de nom BULL segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 1111 en data 19.05.20, a les 

23:40  hores a l’Avinguda de la Línia Elèctrica, a l’alçada del número 13 en base al 
que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip i no tenir el permís de capacitació per a portar 
aquest tipus de gossos. 
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 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 21) Sr./-a Mariano Arribas Gayo, amb  NIF núm. 38442417-X, propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom ROCH segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2027 i 1111 en data 21-05-2020, a 

les 22:25 a la Rambla d’Anselm Clavé, 47 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un 
espai. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 22) Sr./-a Giovanni Carcella, amb  NIE núm. Y-3534320-Q, propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom BOP segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 1111 en data 23.05.2020, a les 

01:09 a la Carretera d’Esplugues, 123 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència.  

 
Segon.- Que es procedeix a aprovar la relació de liquidacions 2021/00044 amb les 
notificacions de les mateixes amb indicació dels terminis de pagament.   
 
Tercer.- Advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció assenyalada  
donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
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Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord i la liquidació adjunta als interessats a 
l’expedient amb referència GO/002-2020 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Urgent tercer.- Imposar sancions contra els propietaris i/o conductors dels 
gossos perillosos relacionats a l’ expedient sancionador GO-003-2020. 
 

Imposar sancions contra els  
propietaris relacionats a l’expedient  
GO-003-2020 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-003-2020. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos , donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
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corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol en  concordança amb el que determina 
l’art. 11.1 d’aquesta. 
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, , en relació amb el 
que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost, del Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
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Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, proposa els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Qualificar com una infracció greu i lleu prevista a l’article  7.2 i 7.3 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i imposar les sancions següents: 
 
  
 1) Sr/a. Jimmy Rolando Huayamave Desiderio , amb  NIF 70974851-W  

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom desconegut 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2027 i 4424 en data 17.96.29, a les 

00:30 h. al carrer Cirerer, 1 , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir asssegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 €, per portar el gos sense morrió a la via 
pública, per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip i per no tenir 
el permís de capacitació per a portar aquest tipus de gossos. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   

10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el 
que disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 2) Sr/a. Luís Núñez Estévez,  amb  NIF núm. 46637191-E  propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça American Bully, de nom TYRION segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 3557 en data 5 de juliol de 

2020, a les 04:30  hores al Passatge Federico García Lorca, s/n en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, per posseir el gos sense 
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que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació per a 
portar aquest tipus de gossos. 

 
            . Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 

de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 3) Sr/a. Noemí Peregrín Gaztañaga , amb  NIF núm. 47896593-J  propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Rottweiler  de nom QUEEN segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 3557 en data 5 de juliol de 

2020, a les 00:30 h. a l’Avinguda de la República Argentina, 5 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per 
posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o 
portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253, per 
portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic, per posseir el gos sense 
que estigui identificat amb microxip i per no tenir el permís de capacitació per a 
portar aquest tipus de gossos. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 4) Sr./-a Jessenia Llamira Quevedo Ayala, amb  NIF núm. 48070138-T, 

propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom VUITONt 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4429 en data 10.08.2020, a les 

03:00 a Av. Sant Ildefons, 20 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal pertinent, 
per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253, per portar el gos deslligat a la via pública , per portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic i per posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
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 5) Sr/a. Andreu Vallina Puertas, amb  NIF núm. 47732143-J  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom CHASE segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030,1670,2093 i 4716 en data 

12.08.2020, a les 12:45 hores a l’Avinguda de Sant Ildefons, 22 en base al que 
preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat 
del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253,  per portar el gos sense morrió a la via 
o en un espai públic , per portar el gos sense morrió a la via pública i per posseir el 
gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 6) Sr/a. Andreu Vallina Puertas, amb  NIF núm. 47732143-J  propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Akita Inu de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 2093 en data 16.08.2020, a les 

22:00 hores a l’Avinguda del Parc, 4 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura 
mínima de 150.253,  per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic , 
per portar el gos sense morrió a la via pública i per posseir el gos sense que estigui 
identificat amb microxip. 

 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 

de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 7) Sr/a. Judith López Escalé, amb  NIF núm. 46491547-Z propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom LARA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 2093 en data 16.08.20, a les 

21:10 hores a l’Avinguda de Sant Ildefons creuament amb carrer de les Llunetes, 
en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu 
i greu per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per 
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posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 , per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic i per portar el 
gos sense microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 8) Sr/a. Marc Teixidó Romero, amb  NIF núm. 47953189-Y propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Akita Inu  de nom SHIRO segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030,1886, 2093 i 4716 en data 

13.08.20, a les 22:30 hores al carrer Acacia, 1, posterior, en base al que preveu 
l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o 
portar el gos sense la llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos 
sense el certificat del cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat 
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 ,  per portar el gos 
sense morrió i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 9) Sr/a. Anderson Stalin Cepeda Eras, amb  NIF núm. 49820285-P propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça American Stafforshire Terrier  de nom CABO, 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  480 i 2026 en data 24.08.20, a les 

00:50 hores al carrer Alcalá Galiano, 32, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per portar el gos deslligat a la via pública, per portar el gos  sense 
morrió. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 10) Sr/a. Jonathan Fernández Fuentes, amb  NIF núm. 47834434-T propietari/a 

i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ROONIE segons acta 
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aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  3241 i 4426 en data 21.08.20, a les 

20:15 hores al carrer Gerdera, 2 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió i  per 
portar el gos lligat amb corretja de més de 2 metres. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 11) Sr/a. Gemma Victoria de Haro, amb  NIF núm. 46411359-G propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4424 en data 23.08.20, a les 

02:20 hores a la Plaça Pallars, s/n en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 
10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per portar el gos  sense morrió i  per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip. 

 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 

30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
 12) Sr/a. Francisco Luque Fernández amb  NIF núm. 47778259-Z propietari/a i/o 

conductor/a d’un gos  de raça American Bully  de nom RITA segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
 Agents amb números de carnet professional  2030 i 2084 en data 27.08.20, a les 

00:05 hores al carrer Frederic Soler, 23, en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a 
tercers amb cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos  sense morrió i per 
posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
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 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros, d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 

 
Segon.- Que es procedeix a aprovar la relació de liquidacions 2021/00049 amb les 
notificacions de les mateixes amb indicació dels terminis de pagament.   
 
 
Tercer.- Advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció assenyalada  
donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord i la liquidació adjunta als interessats a 
l’expedient amb referència GO/003-2020. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Urgent quart.- Imposar sancions contra els propietaris i/o conductors dels 
gossos perillosos relacionats a l’ expedient sancionador GO-005-2019. 
 

Imposar sancions contra els  
propietaris relacionats a l’expedient  
GO-005-2019 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al punt primer de la part resolutiva d’aquest, aixecada 
per l’Agent de la Guàrdia Urbana, per incompliment del que disposa la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de incoació de l’expedient sancionador amb 
referència genèrica GO-005-2019. 
 
Vistes les notificacions que consten a l’expedient i la publicació feta al BOE d’aquelles 
notificacions que no es van poder entregar personalment. 
 
Vist l’informe de la Instructora de l’expedient incorporat a l’expedient. 
 
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits a la Llei 10/1999, de 30 de juliol 
de referència i que pertany a una de les races expressades a l’article 1r de la Llei de 
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constant referència i/o l’article 2n del Reial Decret 287/2002, de 22 de març , pel qual 
es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre , sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals perillosos. 
 
Atès el que disposa el Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos i en concret el seu article 3 que estableix 
que tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós 
requereix la llicència atorgada per l’Ajuntament;  i a l’art. 5 de mesures de seguretat 
que expressa que els posseïdors d’un gos potencialment perillós hauran de complir a 
més de les mesures de seguretat que preveu la Llei 10/99 de referència, les que 
preveu l’art. 8 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, a dalt expressat , que 
estableix l’obligatorietat de dur a sobre, la persona que els condueixi, la preceptiva 
llicència de tinença, i la certificació acreditativa de la inscripció de l’animal al registre 
corresponent.; que hauran de dur obligatòriament morrió, art. 8.1, i anar lligats amb 
cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i només un gos per persona; i 
atès que també es disposa per la mateixa norma al seu article 3.e) que el capital de la 
responsabilitat civil contractada mitjançant la  preceptiva pòlissa d’assegurança no 
pot ser inferior a cent vint mil euros. 
 
Atès el que disposa el Decret 328/1998 de 24 de desembre, pel qual es regula la 
identificació i el Registre general d’animals de companyia, que al seu art. 2.1 expressa 
que els posseïdors d’animals de companyia han de proveir els seus animals amb els 
sistemes d’identificació establerts, que són: a) Tatuatge a la pell per un mitjà que 
garanteixi el caràcter indeleble; B) implantació d’un transponedor  a la banda 
esquerra del coll de l’animal o a la zona de la creu, entre les dues espatlles; dotat d’un 
sistema antimigratori  i d’un recobriment biològicament compatible i que l’estructura 
del codi alfanumèric s’ha d’adaptar al que estableix la norma ISO 11.785. Aquesta 
identificació s’ha de dur a terme per entitats que hagin estat reconegudes oficialment 
pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (art. 6.1) i que aquest responsable 
del marcatge ha de lliurar al posseïdor d’un animal de companyia un document 
acreditatiu d’aquest fet on ha de constar, al menys, el sistema d’identificació utilitzat i 
el lloc on s’ha aplicat, el codi d’identificació, les dades de la persona o entitat que el 
realitza, l’espècie de l’animal i la raça,  el seu sexe i la data de naixement (Art. 4); i 
donada l’obligatorietat d’inscriure al registre censal d’animals de companyia,  art. 
7.1. 
 
Atès que el posseïdor d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat subsidiària de la 
persona propietària, tal i com preveu l’article 12 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de 
protecció dels animals, és responsable dels danys, dels perjudicis i de les molèsties 
que ocasioni a les persones, a les coses, a les vies i als espais públics i al medi natural 
en general,  d’acord amb el que estableix la legislació civil aplicable. 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol en  concordança amb el que determina 
l’art. 11.1 d’aquesta. 
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Atès que s’ha meritat la relació de liquidacions pel concepte de Sanció Ordenances 
número 2020-PQ220-000004 a nom dels interessats que consten en aquesta 
resolución per  un import total de 4500 euros.  
 
Atès que els fets denunciats resulten suficientment acreditats per la presumpció de 
veracitat  que atribueix  als Agents l’art. 77 de la Llei 39/2015 d’un d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, , en relació amb el 
que preveu l’art. 17.5 del RD 1398/93, de 4 d’agost, del Reglament del procediment 
per a l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
Atès el que disposen els articles 13.2.b) de la Llei 10/99, de 30 de juny, relatiu a la 
competència; d’acord amb el que disposen l'article 53 i següents, 66 i 137 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei  Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, en relació al que disposa l’art.  22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 
57/2003 de 16 de desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtud de les competències acordades per aquest Ajuntament per acord plenari que 
va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. Per tot 
això el President de la Comissió d’Economía i Administració, proposa els següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Qualificar com una infracció greu i lleu prevista a l’article  7.2 i 7.3 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i imposar les sancions següents: 
 
 1) Sr/a. Estefanía Herrera Quintero , amb  NIF 46430812-E  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull de nom ROCKY segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4429 en data 13.10.19, a les 
20:05 a carrer Buri, 1 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
referència, infracció greu i lleu : per posseir i portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no tenir 
assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 
150.253 euros, per portar el gos sense morrió en la via pública, per portar una 
persona més d’un gos de raça potencialment perillossa i per posseir el gos sense que 
estigui identificat amb microxip. 
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            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei   
10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, la falta comesa i notificar la sanció d’import 600 euros  d’acord amb el que 
disposa l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
 2) Sr/a. Pedro Javier Gómez Serrano , amb  NIF núm. 52625235-Q, propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull de nom desconegut segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional 3160, 2032, 3241, 4426 i 4428 en data 
04.10.19, a les 19:30 al carrer de Rubió i Ors, 65 en base al que preveu l’article 7.2 i 
7.3 de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu : per posseir i portar el gos 
sense la llicència municipal pertinent, per posseir i portar el gos sense el certificat del 
cens municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 euros, per portar el gos deslligat a la via pública i 
per portar el gos sense morrió a la via pública i no haver comunicat la sostracció o 
pèrdua del gos en el termini de 48 hores des de que s’ha produït el fet. 
 
            . Qualificar com a infracció greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta comesa 
i notificar la sanció d’import de 600 euros d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la 
Llei 10/99 de referència. 
 
 3) Sr/a. Dario Gabriel Peralbo Jiménez, amb  NIF núm. 49873179-W  
propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire amb barretja amb Pit Bull 
de nom TOBBY segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a 
continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  2030 i 4430 en data 23.10.19, a les 
22:48 hores al carrer de Rubió i Ors, 85 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic. 
 
            . Qualificar com a infraccions greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 30 
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 400 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
 4) Sr/a. Youssef Ben Moha , amb  NIE núm. X-5133175-N  propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire  de nom ROCKY segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
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 Agents amb números de carnet professional  2030 i 2027 en data 27.10.19, a les 
19:55 h. a la Plaça de la Verge del Pilar, s/n en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  
la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per posseir i/o portar el gos sense la 
llicència municipal pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens 
municipal, per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253 , per portar el gos sense morrió a la via o en un espai 
públic i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
 5) Rubén Morán Alcantara, amb  NIF núm. 47897750-C propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça Stafforshire de nom NALA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  1189, 2032, 3160, 3241 i 4426 en data 
15.11.19, a les 20:09 al carrer Bedoll, 7 en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la 
Llei 10/99 de referència, per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal 
pertinent, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253 i per portar el gos sense morrió a la via o en un espai públic. 
 
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 400 euros   d’acord amb el que disposa 
l’art. 11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
 
 6) Sr/a. Noemí Peregrín Gaztañaga, amb  NIF núm. 47896593-J  propietari/a 
i/o conductor/a d’un gos  de raça Rottweiler de nom sense identificar segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  1138 i 1807 en data 16.11.19, a les 
00:35 a la Plaça Osuna s/n en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de 
referència, per posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, per no 
tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima 
de 150.253, per portar el gos deslligat a la via o en un espai public i per portar el gos 
sense morrió a la via o en un espai públic  
            . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la 
falta comesa i notificar la sanció d’import 500 euros  d’acord amb el que disposa l’art. 
11.1 de la Llei 10/99 de referència. 
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 7) Sr/a. Melwin Oswaldo Hernández Molina, amb  NIE núm. X-6864583-A 
propietari/a i/o conductor/a d’un gos  de raça Pit Bull creuat amb Stafforshire,  de 
nom VUITTON,segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a 
continuació es relaciona, pels motius que s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  3160, 3241,4426 i 4428 en data 27-11-
2019, a les 18:51 hores al carrer Camèlies, s/n , en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 
de  la Llei 10/99 de referència, infracció lleu i greu per per portar el gos deslligat a la 
via pública i per portar el gos sense morrió a la via pública. 
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 200 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
 8) Sr/a. Luis Núñez Viera, amb  NIF núm. 47953989-R propietari/a i/o 
conductor/a d’un gos  de raça American Bully  de nom TYRION, segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen, 
 

 Agents amb números de carnet professional  1689 i 4641 en data 05.12.19, a les 
20:25 hores en base al que preveu l’article 7.2 i 7.3 de  la Llei 10/99 de referència, 
infracció lleu per no tenir assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
cobertura mínima de 150.253  
 
 . Qualificar com a infraccions lleus i greus  prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, de 
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, la falta 
comesa i notificar la sanció d’import 100 euros, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 
de la Llei 10/99 de referència. 
 
Segon.- Que es procedeix a aprovar la relació de liquidacions 2021/00039 amb les 
notificacions de les mateixes amb indicació dels terminis de pagament.   
 
Tercer.- Advertir als interessats que la manca de pagament de la sanció assenyalada  
donarà lloc al seu cobrament mitjançant el procediment administratiu de 
constrenyiment. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord i la liquidació adjunta als interessats a 
l’expedient amb referència GO/005-2019. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
 
 

IV 
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COMPETÈNCIES PRÒPIES 

 
 

PROPOSTES DE L’ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ 
 

Punt dissetè.- Aprovar el procediment de preinscripció, la matrícula, el 
sorteig públic i el nou calendari de l’Escola Municipal de Música Roser 
Cabanas, pel curs escolar 2021-2022. 
 

Aprovar la preinscripció,  
matrícula, sorteig i calendari  
de l’Escola de Música Roser  
Cabanas 2021-2022 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de de Cultura i 
Comunicació, que textualment diu: 
... 
 
Atès que a la Llei d’educació 12/2009 de 10 de juliol, a l’article 65.2.a, on es 
regulen els ensenyaments artístics de música. 
 
Vista la resolució EDU/596/2021 de 2 de març de 2021, per la qual s’aproven 
les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei 
d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos 
ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2021 – 2022.  
 
Atès que l’Annex 4 en l’apartat 3 de l’esmentada resolució, estableix que  el 
calendari de preinscripció i matrícula és el mateix que per als ensenyaments 
d'educació primària i d'ESO establert en l'apartat 3 de l'annex 2, o en l'apartat 
3 de l'annex 3, per al batxillerat.  
 
Vist el Decret 75/2007 de 27 març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons 
públics. 
 
Vist el Decret 31/2019, de 5 de febrer, que modifica el decret 75/2007 de 27 
març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres 
en els ensenyaments sufragats amb fons públics. 
 
Vist el Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de 
l’alumnat de l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat, el qual es 
va aprovar definitivament el dia 14 de desembre de 2017. 
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Vist el Decret Llei 27/2020, de 13 de juliol, de modificació de la Llei 18/2009, 
de 22 d’Octubre, de salut pública i d’adopció de mesures urgents per fer front 
al risc de brots de la COVID-19, i, més recentment, a l’empara del Reial Decret 
926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma per contenir la 
propagació d’infeccions causades pel SAR-CoV-2, el qual ha estat prorrogat 
mitjançant el Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 00.00 hores 
del 9 de maig de 2021. 
 
En aquest context, es seguiran les actualitzacions de les mesures d’higiene i de 
seguretat establertes que siguin aprovades pels òrgans de Govern del Pla 
d'actuació del PROCICAT, en matèria de prevenció i contenció sanitàries per 
fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID19. 
 
Vist els informes emesos pel Cap de l’àrea de gestió d’Àrea de Cultura, 
Joventut, Cooperació i Solidaritat i la Coordinadora Administrativa - 
Departament Administratiu Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, d’Acció 
Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultura i Biblioteques per a 
l’aprovació del procediment de preinscripció, matrícula i sorteig públic, pel 
curs 2021-2022. 
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquests acords són competència de la Junta 
de Govern Local, en virtut del que disposa l’article 4 del Reglament regulador 
del procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de l’Escola 
Municipal de Música Roser Cabanas, aquest Regidor Delegat de l’Àrea de 
Cultura i Comunicació, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el procediment de preinscripció, matrícula i sorteig públic i el 
nou calendari de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, pel curs escolar 
2021-2022, el text literal del qual figura al final del present acord. 
 
  
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
ROSER CABANAS, CURS ESCOLAR 2021/2022 
 
1. BAREM 
 
Criteris per al barem de prioritat en l’accés  
 
Per accedir a una plaça de l’Escola Municipal de Música tindran prioritat les 
persones sol·licitants que compleixin els criteris de barem següent: 
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-    Sol·licitants residents a Cornellà de Llobregat que estiguin inscrits  
     al Padró Municipal d’habitants abans del període de  
     preinscripció......................................................................................5 punts 
-    Sol·licitants amb germans/es a l’escola  ....……………………................1 punt 
-    Sol·licitants en llista d’espera des del curs anterior .........................2 punts 
-    Sol·licitants que siguin famílies nombroses i/o monoparentals .......1 punt 
-    Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o  la mare, tutor o 
     tutora legal siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima  
     d’inserció..........................................................................................1 punt 
 
2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ:  
 
Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos i que 
s’haurà de presentar en tots els supòsits, és a dir a través de correu electrònic 
(prioritàriament)o presencialment:  
 

- Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada. 
 

- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del 
DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o de la targeta 
de residència on consta el NIE o Passaport si es tracta de persones 
estrangeres.  
 

- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del 
DNI de l’alumne/a (si en té) o de la targeta de residència on consta el NIE 
o Passaport si es tracta de persones estrangeres. 
 

- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del 
llibre de família o altres documents relatius a la filiació. En cas que no 
tinguin el document esmentat, hauran de presentar un certificat literal 
de naixement de l’infant, original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto 
(correu electrònic). 
 

- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) que 
acrediti la condició de família nombrosa o monoparental. 
 

- Original i fotocòpia  del document on s’acrediti que el pare, mare o 
tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció. 

 
On-line:  la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu 
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD 
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.  
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Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant 
el núm. d’expedient i la puntuació obtinguda.  
 
Presencial:  demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 
15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
 
Les famílies hauran de formalitzar la preinscripció amb l’imprès emplenat 
juntament amb la documentació  requerida. 
 
La normativa i els impresos de preinscripció estaran disponibles, a partir del 
dia 10 de maig a l’enllaç de la web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(https://tramits.cornella.cat/Cataleg.aspx?codigrup=32#list). 
 
Per justificar els criteris de prioritat  en l’accés. 
 
1. Els sol·licitants residents a Cornellà de Llobregat que estiguin inscrits           

al Padró Municipal d’habitants abans del període de preinscripció: 
 
No caldrà presentar cap documentació de residència, ja que l’Ajuntament ho 
comprovarà d’ofici. 
 
2. Sol·licitants amb germans/es a l’escola en escola:  
 
No caldrà presentar cap documentació, ja que l’Ajuntament ho comprovarà 
d’ofici. 
 
3. Sol·licitants en llista d’espera des del curs anterior:  
 
No caldrà presentar cap documentació, ja que l’Ajuntament ho comprovarà 
d’ofici. 
 
4. Sol·licitants que siguin famílies nombroses i/o monoparental: 
 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del 

carnet de família nombrosa. 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic)  carnet 

de família monoparental. 
 
5. Renda anual de la unitat familiar: 
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- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic)  de la 
documentació acreditativa de que el pare, la mare o tutor legal siguin 
beneficiari/ària de l’ajut de la renda mínima d’inserció (RMI).  

 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA MATRÍCULA: 
 
En cas de ser admesos durant el procés de preinscripció, la matrícula es 
formalitzarà:  
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 
15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
 
Les famílies hauran de formalitzar la preinscripció amb l’imprès emplenat 
juntament amb la documentació  requerida. 
 
Les matrícules dels alumnes inclosos a les llistes definitives que siguin 
adjudicataris de plaça, hauran de formalitzar-se, en el dia, hora i lloc que se’ls 
assigni. 
 
On-line:  la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu 
electrònic emusica@aj-cornella.cat, com a màxim el dia 7 de juliol de 2020, 
indicant en l’assumpte NUM. EXPEDIENT (assignat en la preinscripció,)/CURS 
AL QUE HA ENTRAT / i /NOM DE L’ALUMNE/A. 
 
S’haurà d’aportar la documentació següent:  

 
1. Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) imprès 

de domiciliació bancària  
 

2. Fotocòpia del primer full del compte corrent o certificat de titularitat 
(escanejat en el cas de matrícula on-line) 

 
 
4.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR SI SE SOL·LICITA TARIFACIÓ SOCIAL 
 
Les persones que sol·licitin la tarifació social hauran d’afegir a la 
documentació anterior. 
  

1. Original i fotocopia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del 
DNI/NIF o NIE de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar. 
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2. Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic), del 
llibre de família complert. En cas de tenir més d’un llibre de família s’hauran 
de presentar ambdós  

 
3. Documentació acreditativa de la situació econòmica i de la unitat familiar 

signat per tots els membres majors d’edat d’aquesta.  
 

Les dades sobre l’impost de la renda de les persones físiques (I.R.P.F) seran 
obtingudes de l’agència  tributaria/Seguretat Social prèvia autorització de 
cadascun dels membres major d’edat de la unitat familiar. 
 
4. Qualsevol altre document que el Departament de Cultura consideri 

necessari. 
 
5. Obligació de comunicació dels canvis de les circumstàncies laborals, 

familiars o econòmiques i revisió d’ofici: 
 

- Obligació de comunicació: La persona que ja sigui beneficiària de la 
tarifació social està obligada a comunicar a l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat els canvis en les circumstàncies laborals, familiars o econòmiques 
de qualsevol dels membres de la unitat familiar o de convivència, en el 
moment en què es produeixi, durant el període concedit, per tal que sigui 
valorada pel departament de Cultura. 
  

- Revisió d’ofici: L’Ajuntament pot revisar d’ofici les tarifes aprovades i 
sol·licitar als beneficiaris la presentació de la documentació actualitzada 
que acrediti qualsevol canvi en les circumstàncies laborals, familiars o 
econòmiques.   

 
L’ incompliment de les obligacions assenyalades en paràgraf primer del punt 5, 
per part del beneficiari, comportarà la pèrdua d’aquests.  
 
VALIDACIÓ DE LA SOL·LICITUD I COMPROVACIÓ DOCUMENTACIÓ 
ACREDITATIVA 
 
L’Ajuntament de Cornellà ha de comprovar la identificació acreditativa 
presentada, escanejada o fotografiada amb especial diligència i si té cap 
dubte sobre la veracitat , pot requerir la presentació de la documentació 
original i/o sol·licitar documentació alternativa addicional per comprovar les 
circumstàncies al·legades. 
 
VALIDACIÓ DE LA SOL·LICITUD I COMPROVACIÓ DOCUMENTACIÓ 
ACREDITATIVA 
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L’Ajuntament de Cornellà ha de comprovar la identificació acreditativa 
presentada, escanejada o fotografiada amb especial diligència i si té cap 
dubte sobre la veracitat , pot requerir la presentació de la documentació 
original i/o sol·licitar documentació alternativa addicional per comprovar les 
circumstàncies al·legades. 
 
5.- CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLA MÚSICA ROSER 
CABANAS: 
 

A) Calendari de preinscripció: 
 

- Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: els dies 11, 12, 
13, 14, 17 i 18 de maig de 2021, en horari de 9h a 14h i de 15:30h a 
20:30h. 
 

- On-line:  la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de 
correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte 
SOL·LICITUD ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A /CURS AL QUE ES 
PREINSCRIU.  

 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant 
el núm. d’expedient i la puntuació obtinguda.  
 

- Presencial:  demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-
cornella.cat o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 
9h a 14h i de 15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
 

● Sorteig de Llenguatge Musical: 25 de maig de 2021, a les 15:30h. 
● Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 28 de maig 

de 2021 (web de l’Escola de Música). 
● Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 1, 2 i 3 de juny de 2021 

(al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per 
telèfon). 

● Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 7 de juny de 2021  
(web de l’Escola de Música). 

● Sorteig d’elecció d’instrument: 8 de juny de 2021, a les 15’30h.  
● Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 9 de juny de 2021 (web 

de l’Escola de Música). 
● Termini de reclamacions d’instrument: 10 i 15 de juny de 2021 (al servei 

d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon). 



 42

● Publicació llista definitiva d’instrument: 23 de juny de 2021 (web de 
l’Escola de Música). 

● Publicació llista definitiva i llista d’espera: 9 de juliol de 2021 (web de 
l’Escola de Música). 

 
 
SORTEIG PÚBLIC 
 
El sorteig consistirà en introduir a la web de sortejos: 
https://www.sortea2.com/sorteos el DNI del/de la pare/ mare o tutor/a legal 
dels alumnes sol·licitants de plaça. 
 
S’aniran introduint tants “nº de premios” com nombre de places vacants hi 
hagi, tant pel que fa a cada grup de llenguatge musical, com per aquelles 
places disponibles per a cada instrument en la primera opció.  
 
Al mateix moment, un cop exhaurit el nombre de places vacants, s’introduirà 
consecutivament en ordre, la numeració corresponent per tal d’esgotar el 
número de sol·licitants, per confeccionar la llista d’espera. 
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de les llistes definitives i 
de les llistes d’espera, tal com ha quedat l’adjudicació abans efectuada. 
Aquestes llistes seran exposades públicament a la web de l’escola 
https://emusicacornella.wixsite.com/emmrosercabanas durant els període de 
temps contemplat en aquest calendari. 
 
El sorteig es podrà seguir a través del canal de youtube  de l’Ajuntament de 
Cornellà 
https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos 
 
Llenguatge Musical 
 
Per a cada grup d’edat es realitzarà un sorteig independent per tal de cobrir 
les places vacants del curs de llenguatge musical corresponent a l’any de 
naixement. 
 
Pel que fa als alumnes de 9 a 11 anys, de forma prèvia al sorteig, l’equip 
directiu de l’escola valorarà el nivell de coneixements musicals de l’alumne/a i 
decidirà a quin grup de llenguatge musical s’hauria d’assignar, entrant a 
formar part dels candidats a les places vacants d’aquest grup. 
 
Instrument 
 



 
 

 
 

 
              Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
                  Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 

 

 43

Únicament es farà sorteig d’aquells instruments que disposin de places 
vacants.  
 
Si no s’obté plaça per cursar l‘instrument escollit com a primera opció, 
s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig de la segona opció. Si no obté plaça en 
aquest segon sorteig d’instrument, s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig 
d’instrument seleccionat en tercera opció. En cas que no s’obtingui plaça en 
cap dels instruments escollits, s’oferiran les places d’instrument que restin 
vacants 
 
B) Calendari de Matrícula:  del dia 12 al 16 de juliol de 2021 (ambdós 

inclosos), en horari de 9h a 14h i de 15:30h a 20:30h. 
 
Correu electrònic: 
 
La documentació l’heu d’enviar a l’adreça de correu emusica@aj-cornella.cat. 
Heu d’indicar en l’assumpte: NUM. EXPEDIENT (assignat en la 
preinscripció,)/CURS ASSIGNAT/ i /NOM DE L’ALUMNE/A. 
 
Presencial:  demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 
15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
 
NOTA: Les famílies i els alumnes que optin per la matrícula presencial hauran 
de formalitzar la matrícula, amb l’imprès emplenat, juntament amb la 
documentació requerida, en el dia, hora i lloc que se’ls hi assigni, ja que en el 
cas de no fer-ho s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça. 
 

C)  AFORAMENT AULES 
 
Tenint en compte la situació creada per la crisi sanitària per COVID19, que va 
motivar el decret d’Estat d’Alarma mitjançant RD 463/2020, s’haurà d’aplicar 
la normativa vigent a l’ inici de curs. El nombre d’alumnes per aula i el 
funcionament vindran autoritzats per les unitats sanitàries. 
 
Segon.- Publicar el calendari de preinscripció, matrícula i el sorteig públic de 
l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas al Tauler d’Anuncis de la 
Corporació i a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà. 
  
 
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi 
de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la 
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Seu Electrònica municipals en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 
19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon 
Govern, i la Llei 19/2014, de 29 de desembre de Transparència, Accés a la 
Informació i Bon Govern de Catalunya. 
 
CURS ESCOLAR 2021-2022 
 
1.- PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA “ROSER CABANAS” 
 
Les persones interessades hauran de formalitzar en primer lloc la preinscripció 
amb els impresos normalitzats i la documentació requerida:  
On-line:  la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu 
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD 
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.  
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant 
el núm. d’expedient i la puntuació obtinguda.  
Presencial:  demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 
15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
Documentació a aportar per a la formalització de la preinscripció: 
 
● Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada (per duplicat).  
● Original i fotocòpia del DNI del pare i mare i del/de la nen/a. 
● Original i fotocòpia llibre de família on constin els pares i el/la nen/a. 
● Document de preinscripció en funció de l’any de naixement del/de la 

nen/a. 
● Original i fotocòpia del document on s’acrediti la condició de família 

nombrosa o monoparental. 
● Original i fotocòpia  del document on s’acrediti que el pare, mare o 

tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció. 
 
En cas de ser admesos durant el procés de preinscripció, la matrícula es 
formalitzarà:   
On-line:  la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu 
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte NUM. EXPEDIENT 
(assignat en la preinscripció,)/CURS AL QUE HA ENTRAT / i /NOM DE 
L’ALUMNE/A. 
 
Presencial:  demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
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o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 
15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
 
NOTA: Les famílies que optin per la matriculació mitjançant el correu 
electrònic hauran d’enviar la documentació exigida com a màxim el dia 2 de 
juliol. Si en el moment de fer la matricula no s’ha rebut la documentació 
s’entendrà que RENUNCIA a la plaça. 
 
Documentació a aportar per a la formalització de la matrícula: 
 
● Sol·licitud de matrícula degudament complimentada (per duplicat). 
● Full d’autorització a l’Ajuntament per poder fer el cobrament dels rebuts 

corresponents. 
● Fotocòpia del número de compte bancari per fer els cobraments, on 

s’indiqui l’IBAN. 
 
S’adjunten documents annexos:  
● Imprès de sol·licitud de preinscripció 
● Imprès de sol·licitud de matrícula 
● Model d’autorització per efectuar el cobrament dels rebuts 
● Llenguatge Musical 3r i 4t /Instrument 
● Llenguatge Musical JO1 /Instrument 
● Adults AD1 Llenguatge Musical/ Instrument /Optatives 
● Sensibilització i expressió musical SE4, SE5 i 1r 
● Sensibilització i expressió musical 2n /Instrument 

 
La documentació a complimentar es podrà obtenir mitjançant l’enllaç següent 
https://tramits.cornella.cat/Cataleg.aspx?codigrup=32#list o 
On-line: a la següent adreça de correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, 
indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA MUSICA + NOM DE L’ALUMNE/A 
+ CURS AL QUE ES PRESCRIU/MATRICULA  
Presencial:  demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 
15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
 
2. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER A L’ESCOLA MUNICIPAL 
DE MÚSICA “ROSER CABANAS” 
 

● Presentació de sol·licituds (preinscripció): els dies 11, 12, 13, 14, 17 i 18 
de maig de 2021, en horari de 9h a 14h i de 15:30h a 20:30h. 

 



 46

On-line:  la documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu 
electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD 
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.  
 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant 
el núm. d’expedient i la puntuació obtinguda.  
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 
15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
 

 Sorteig de Llenguatge Musical: 25 de maig de 2021, a les 15:30h. 
 Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 28 de maig 

de 2021 (web de l’Escola de Música). 
 Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 1, 2 i 3 de juny de 2021 

(al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per 
telèfon). 

 Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 7 de juny de 2021  
(web de l’Escola de Música). 

 Sorteig d’elecció d’instrument: 8 de juny de 2021, a les 15’30h.  
 Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 9 de juny de 2021 (web 

de l’Escola de Música). 
 Termini de reclamacions d’instrument: 10 i 15 de juny de 2021 (al servei 

d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon). 
 Publicació llista definitiva d’instrument: 23 de juny de 2021 (web de 

l’Escola de Música). 
 Publicació llista definitiva i llista d’espera: 9 de juliol de 2021 (web de 

l’Escola de Música). 
 Formalització de la Matrícula: del dia 12 al 16 de juliol de 2021 

(ambdós inclosos), en horari de 9h a 14h i de 15:30h a 20:30h. 
 
Correu electrònic: 
 
La documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte NUM. EXPEDIENT (assignat 
en la preinscripció,)/CURS AL QUE HA ENTRAT / i /NOM DE L’ALUMNE/A. 
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/ , per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
o trucant per telèfon al 933770212 ext. 1186, en horari de 9h a 14h i de 
15:30h a 20:30h, durant les dates previstes en el calendari. 
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NOTA: Les famílies que optin per la matriculació mitjançant el correu 
electrònic hauran d’enviar la documentació exigida com a màxim el dia 2 de 
juliol. Si en el moment de fer la matricula no s’ha rebut la documentació 
s’entendrà que RENUNCIA a la plaça. 
 
3.- SORTEIG PÚBLIC 
 
El sorteig consistirà en introduir a la web de sortejos: 
https://www.sortea2.com/sorteos el DNI del/de la pare/ mare o tutor/a legal 
dels alumnes sol·licitants de plaça. 
 
S’aniran introduint tants “nº de premios” com nombre de places vacants hi 
hagi, tant pel que fa a cada grup de llenguatge musical, com per aquelles 
places disponibles per a cada instrument en la primera opció.  
 
Al mateix moment, un cop exhaurit el nombre de places vacants, s’introduirà 
consecutivament en ordre, la numeració corresponent per tal d’esgotar el 
número de sol·licitants, per confeccionar la llista d’espera. 
 
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de les llistes definitives i 
de les llistes d’espera, tal com ha quedat l’adjudicació abans efectuada. 
Aquestes llistes seran exposades públicament a la web de l’escola 
https://emusicacornella.wixsite.com/emmrosercabanas durant els període de 
temps contemplat en aquest calendari. 
 
El sorteig es podrà seguir a través del canal de youtube  de l’Ajuntament de 
Cornellà 
https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos 
 
3.1. Llenguatge Musical 
Per a cada grup d’edat es realitzarà un sorteig independent per tal de cobrir 
les places vacants del curs de llenguatge musical corresponent a l’any de 
naixement. 
Pel que fa als alumnes de 9 a 11 anys, de forma prèvia al sorteig, l’equip 
directiu de l’escola valorarà el nivell de coneixements musicals de l’alumne/a i 
decidirà a quin grup de llenguatge musical s’hauria d’assignar, entrant a 
formar part dels candidats a les places vacants d’aquest grup. 
 
3.2. Instrument 
Únicament es farà sorteig d’aquells instruments que disposin de places 
vacants.  
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Si no s’obté plaça per cursar l‘instrument escollit com a primera opció, 
s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig de la segona opció. Si no obté plaça en 
aquest segon sorteig d’instrument, s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig 
d’instrument seleccionat en tercera opció. En cas que no s’obtingui plaça en 
cap dels instruments escollits, s’oferiran les places d’instrument que restin 
vacants. 
 
4.- MESURES D’EXCEPCIONALITAT PER LA CRISIS SANITÀRIA DEL COVID19: 
CARACTERÍSTIQUES DELS ESPAIS, RÀTIOS I DISTANCIAMENT FÍSIC:  
 
Tenint en compte la situació creada per la crisi sanitària per COVID19, que va 
motivar el decret d’Estat d’Alarma mitjançant RD 463/2020, si al inici de curs o 
durant el curs són necessàries mesures excepcionals per continuar el curs 
garantint la salut d’alumnes, mares, pares, professors i personal administratiu 
i conserge, s’activarà el següent protocol de funcionament amb les següents 
mesures excepcionals: 
 
4.1- Característiques dels espais, ratios  

● Les classes de Llenguatge Musical, la ràtio de les classes són de 15 
alumnes, i es reduirà com a màxim al 50%. Les classes que tinguin 120 
minuts de Llenguatge musical en dos dies setmanals , passen a ser de 60 
minuts en un dia setmanal amb la meitat del grup. Fent-se el canvi de 
tarifa de 120 minuts a 60 minuts al rebut mensual. 

● Les classes d’optativa, conjunts instrumental, vocals, orquestra i big 
band, que tinguin més de 7 alumnes no es podran realitzar i queden 
ajornades. Les classes que no es realitzin es farà el corresponent 
descompte. 

● Les classes d’una hora setmanal, Adults, Joves i Sensibilització 4 i 5 si 
no es poden dividir en dos grups del 50% d’alumnat per espai 
organitzatiu, passaran a ser d’una classe quinzenal (un cop cada dues 
setmanes) i es reduirà com a màxim amb una ràtio del 50% de 
l’alumnat. Fent-se descompte en el rebut de les dos classes mensuals 
que no es facin.  

● Les classes de Segon Cicle de Llenguatge Musical de 150 minuts 
passaran a ser classes de 60 minuts setmanals de només Llenguatge 
Musical i l’assignatura de cant i complementària queden ajornada amb 
el corresponent descompte.  

● Les classes de Llenguatge Musical disposaran de pantalla frontal per al 
professor i de gel hidroalcohòlic 

● Les classes d’instrument disposaran de pantalla vertical per separar el 
professor de l’alumne. 
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● Les reunions i informació passaran a fer-se via telemàtica. Cada 
professor haurà d’estar a un aula assignada, evitant zones comuns com 
sala de professors, etc. 

● Els pares i mares esperaran a l’exterior de l’escola i només entraran els 
nens.  

● Els professors sortiran fora de l’escola per agafar els nens per grups, per 
evitar aglomeracions a la porta. 

 
4.2- Distanciament físic: 

● Entrades i sortides. Les entrades i sortides es faran de forma esglaonada 
per grups d’edat evitant aglomeracions. 

● A les classes d’instrument es separarà a l’alumne del professor via 
mampara vertical 

● Administració i equip directiu només reben usuaris amb cita prèvia. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 

 
                      ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Tot seguit es fa avinent que hi ha assumptes que, tot i no ésser a l’Ordre del 
Dia, cal tractar atesa la seva urgència. Per això, i a proposta de l’Alcaldia-
Presidència, s’acorda per unanimitat declarar-los d’urgència, de conformitat 
amb el que disposa l’article 120 del Reglament Orgànic Municipal, i es passa a 
tractar els assumptes següents: 
 

 
 
 

PROPOSTA DE L’ÀREA D’IGUALTAT I EDUCACIÓ   
 
 
Urgent primer.-Aprovar el calendari del procés de preinscripció i matrícula 
de les Escoles Bressol municipals, per al curs escolar 2021-2022. 
 

Aprovar preinscripció i matrícula  
de les Escoles Bressol pel curs 2021-2022 

   
Es llegeix la proposta de la Regidora Delegada d’Igualtat i Educació, que 
textualment diu: 
... 
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Atès que l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim 
Local, en concordança amb l’article 66 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix 
que el Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències pot promoure tota mena d’activitats i prestar tots aquells serveis 
públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat 
veïnal.  
 
Atès que el municipi té competències per a participar en la programació de 
l’ensenyament i cooperar amb l’Administració educativa en la creació, la construcció i 
sosteniment dels centres docents públics, intervenir en els seus òrgans de gestió i 
participar en la vigilància del compliment de l’escolaritat obligatòria, així com exercir 
activitats complementàries de les pròpies administracions públiques per a la gestió 
dels seus interessos. 
 
Vista la resolució  EDU/596/2021, de 2 de març,  pel la qual s’aproven les normes de 
preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i 
altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, 
per al curs 2021–2022. 
 
Atès que l’Annex 1 en l’apartat 3 de l’esmentada resolució,  estableix que  els 
Ajuntaments que han assumit les competències relacionades amb el procés de 
preinscripció i admissió d’infants a les llars d’infants o a les escoles bressol públiques 
poden establir un calendari propi, que han de fer públic abans del dia 1 d’abril de 
2021 i que aquest calendari ha d’estar comprès entre el 5 de maig i el 25 de juny de 
2021. 
 
Atès que aquest Ajuntament va assumir, mitjançant conveni signat amb el 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, de data 19 d’abril de 2007, 
competències en matèria de primer cicle d’educació infantil i procés de preinscripció i 
admissió d’infants als centres d’ ensenyaments sufragats amb fons públics de 
conformitat al que estableix el títol XII del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Atès que el Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment 
d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics, 
el paràgraf segon, de la seva Disposició Addicional quarta, disposa que els 
ajuntaments que hagin assumit la competència en matèria d’admissió d’alumnat del 
primer cicle d’educació infantil dels centres públics és regiran pels criteris establerts 
en aquest Decret i per la resta que estableixin en l’exercici de les seves pròpies 
competències i podran elaborar el seu propi barem. 
 
Vista la Llei 12/2009, de 10 de Juliol, d’educació, la qual té per objecte regular el 
sistema educatiu de Catalunya, concretament el seu article 47 que regula els criteris 
de prioritat en l’accés, i estableix que els Ajuntaments poden decidir altres criteris 
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generals de prioritat. I en el seu article 159, permet als Ajuntaments gestionar 
l’admissió d’alumnes en els ensenyaments del primer cicle d’educació infantil, i 
establir-ne el procediment i els barems, d’acord també, amb el que estableix l’article 
47. 
 
Vist el Decret 31/2019,  de 5 de febrer, que modifica el decret 75/2007 de 27 març, 
pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics, i en concret article únic apartat 3 que 
modifica el darrer apartat de l’annex. 
 
Vist el Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de 
les Escoles Bressol Municipal d’aquesta ciutat, que ofereixen atenció educativa als 
infants de 0 a 3 anys. 
 
Vist l’informe favorable del Cap Administratiu d’Educació, Família,  Política Social, 
Ocupació i Salut Pública per  a la aprovació del procediment de preinscripció i 
matrícula, pel curs 2021/2022. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en 
virtut del que disposa l’article 3.4 del Reglament de les normes de preinscripció i 
matrícula de l’alumnat de les E. Bressol Municipals de Cornellà de Llobregat. Per tot 
això, la Tinenta d’Alcalde d’Igualtat  I Educació proposa a la Junta de Govern Local, la 
adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el calendari del procés de preinscripció i matrícula de les Escoles 
Bressol municipals, per al curs escolar 2021-2022. 
 
 
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS, CURS 
ESCOLAR 2021/2022 
 
 
1. BAREM 
 
A) CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT: 
 
a) Domicili: 
 
- Quan la unitat familiar resideixi a Cornellà de Llobregat ........ 50 punts  
 
- Quan la unitat familiar no resideix a Cornellà de Llobregat i en comptes del domicili 
es considera l’adreça del lloc de treball del pare, o la mare o el/la tutor/a legal de 
l’infant.................................................. 10 punts  
 
Aquestes dues opcions són excloents entre sí. 
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b) Treball dels pares: 
 
- Quan treballi un dels progenitors o tutors legals .................... 20 punts 
 
- Quan treballin els dos progenitors o tutors legals ................... 40 punts 
 
- Quan la família sigui monoparental i el progenitor/a amb el qual conviu l’infant 
treballi ........................................................................40 punts 
 
Aquestes tres opcions són excloents entre sí. 
 
 
c) Germans a l’escola bressol o pares o tutors legals que hi treballin: 
 
- Quan un germà o germana estigui matriculat en una escola bressol municipal de 
Cornellà de Llobregat, en el moment de  fer la 
preinscripció............................................................................10 punts 
 
- Quan el pare, mare o tutor/a legal treballi en una escola bressol municipal de 
Cornellà de Llobregat..........................................10 punts 
 
S’entén que el pare, mare o tutor/a legal hi treballa quan en el moment de presentar 
la sol·licitud de preinscripció exerceix, en una escola bressol municipal, una activitat 
continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent 
nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu. 
 
Aquestes dues opcions són excloents entre sí. 
 
d) Renda anual familiar:  
 
- Renda anual de la unitat familiar. Quan el pare o la mare, tutor o tutora legal siguin 
beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció 
................................................................................................10 punts 
 
e) Discapacitat: 
  
- Quan l’ infant, el pare, la mare, el tutor/a legal o un germà o germana tingui la 
condició de discapacitat en grau igual o superior al 33% 
............................................................................................... 10 punts 
 
B) CRITERIS COMPLEMENTARIS: 
 
a) Condició legal de família nombrosa o monoparental: 
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- Quan el/la sol·licitant figuri en un títol vigent que acrediti la consideració legal de 
família nombrosa o monoparental .............5 punts 
 
2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ:  
 
Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos, juntament amb 
la sol·licitud de preinscripció, i que s’haurà de presentar en tots els supòsits, es a dir 
a través de correu electrònic o presencialment:  
 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del DNI de la 
persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal) o de la targeta de residència on 
consta el NIE o Passaport si es tracta de persones estrangeres.  
 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del llibre de 
família o altres documents relatius a la filiació. En cas que no tinguin el document 
esmentat, hauran de presentar un certificat literal de naixement de l’infant, original i 
fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic). 
 
On line: mitjançant l’adreça de correu electrònic escolesbressol@aj-cornella.cat, 
indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL/NOM DE L’INFANT/ANY DE 
NAIXEMENT.  
 
Juntament amb la documentació requerida s’haurà d’assenyalar l’ordre de 
preferència de les escoles. Es recomana assenyalar totes les escoles per tal de tenir 
més opcions d’obtenir plaça. Si no s’assenyalen totes,  i no s’obté plaça,  en les 
indicades s’entendrà que es RENUNCIA a la plaça. 
 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda.  
 
Presencial:  demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/_ o al telèfon 93 474 33 99 Les famílies dels infants 
hauran de formalitzar la preinscripció amb l’imprès emplenat juntament amb la 
documentació requerida. 
A més de la documentació, s’haurà d’assenyalar l’ordre de preferència de les escoles. 
Es recomana assenyalar totes les escoles per tal de tenir més opcions d’obtenir plaça. 
Si no s’assenyalen totes i no s’obté plaça en les indicades s’entendrà que es 
RENUNCIA a la plaça. 
 
La normativa i els impresos de preinscripció estaran disponibles, a partir del dia 14 
d’abril a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(www.cornellaweb.com) . 
 
 
 
 
a) PER JUSTIFICAR ELS CRITERIS DE PRIORITAT CAL PRESENTAR 
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6. Domicili:  
 
a)  Quan la unitat familiar resideixi a Cornellà de Llobregat:  
 
No caldrà presentar cap documentació de residència, ja que l’Ajuntament ho 
comprovarà d’ofici. 
 
b) Quan la unitat familiar no resideixi a Cornellà de Llobregat i en comptes 
del domicili es considera l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, tutor/a legal 
de l’ infant: 
 
- Treballadors per compte aliena i autònoms.-  Hauran d’acreditar que l’empresa en 
la que treballa està ubicada a Cornellà de Llobregat.  
 
7. Treball dels pares: 
 
a) Quan treballin els progenitors o tutors legals, cada un d’ells haurà de 
presentar la següent documentació: 
 
- Certificat de Vida Laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social 
durant el mes d’abril o maig de 2021  
 
b)  Excedències: A efectes de puntuació es considerarà en actiu els progenitors 
o tutors legals que es trobin en situació d’excedència de la seva activitat professional, 
sempre que acreditin que s’incorporaran al seu lloc de treball dintre del curs escolar 
2021/2022. Aquesta situació s’haurà d’acreditar mitjançant l’aportació de la següent 
documentació: 
 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic)  del document 
que acrediti la situació d’excedència on haurà de constar la data d’inici i finalització 
de la mateixa o un certificat de l’empresa on constin la situació d’excedència i la data 
d’inici i finalització d’aquesta. En el segon cas s’haurà d’aportar també un certificat 
de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social durant el mes 
d’abril de 2021. 
 
8. Germans en escola bressol o pares que hi treballin:  
 
- No caldrà presentar cap documentació, ja que l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici. 
 
9.  Renda anual familiar: 
 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic)  de la 
documentació acreditativa de que el pare, la mare o tutor legal siguin beneficiari/ària 
de l’ajut de la renda mínima d’inserció (RMI).  
 
10.  Discapacitat:  
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Documentació acreditativa quan l’ infant, el pare, la mare, tutor/a legal o germà/a 
tingui la condició de discapacitat en grau igual o superior al 33%: 
 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del certificat de 
disminució o targeta acreditativa de discapacitat de la persona que al·legui aquesta 
condició, emès pel Departament de Benestar Social i Família. També s’admetran els 
certificats de disminució emesos per l’ ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques) 
o pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas cal 
acreditar una discapacitat igual o superior al 33%. 
 
- Es consideren afectats per una discapacitat en grau igual o superior al 33% els 
pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d’incapacitat 
permanent de grau de total, absoluta o gran invalidesa i els de les classes passives 
que tinguin reconeguda una pensió de jubilació.  
 
C) PER JUSTIFICAR ELS CRITERIS COMPLEMENTARIS CAL PRESENTAR: 
 
1. Condició legal de família nombrosa o monoparental: 
 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del carnet de 
família nombrosa. 
 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic)  carnet de 
família monoparental. 
 
 
D) DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA PELS INFANTS AMB NECESSITATS 
EDUCATIVES ESPECIALS (NEE): 
 
Informe Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic)emès per 
un dels següents serveis, : 
 
- CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç) que estigui atès 
l’infant. 
  
- L’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic) de la zona. 
 
- L’EBASP (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària) de la zona. 
 
- DGAIA ( Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència) en el cas d’infants 
en situació d’acollida o tutelats per aquesta institució. 
- Altres serveis terapèutics (hospital, CSMIJ –Centre Salut Mental i Juvenil- ONCE). 
- Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del Certificat de 
Disminució en el cas de que l’infant estigui en possessió del mateix. 
-  
3.-DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA MATRÍCULA: 
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Les matrícules dels infants inclosos a les llistes definitives que siguin adjudicataris de 
plaça, hauran de formalitzar-se, en el dia, hora i lloc que se’ls assigni. 
 
En el cas de que s’opti per la matrícula on-line la documentació s’haurà de lliurar al 
dept. d’Educació mitjançant la següent adreça de correu electrònic 
escolesbressol@aj-cornella.cat , com a màxim el dia 11 de juny de 2021, indicant en 
l’assumpte NUM. EXPEDIENT (assignat en la preinscripció,)/ANY NAIXEMENT/ i 
/NOM DE L’INFANT. 
 
S’haurà d’aportar la documentació següent:  
3. Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) imprès 
de domiciliació bancària i fotocòpia del primer full del compte corrent o certificat de 
titularitat (escanejat en el cas de matrícula on-line) 
 
4. Original/Fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) de la 
targeta sanitària de l’infant. 
 
5. Original i Fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del 
carnet de vacunacions de l’infant o, en el seu defecte, un certificat mèdic oficial, 
omplert degudament, on figurin les dosis de vacunes rebudes amb les dates 
corresponents, d’acord amb l’article 4 de l’Ordre de 29 de juny de 1981, per la qual 
s’aprova l’establiment dels registres perifèrics de vacunacions. 
 
En el cas de no estar vacunats per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies 
caldrà presentar un certificat mèdic oficial que ho justifiqui. 
 
6. En el cas de que s’hagi presentat durant el període de preinscripció el 
resguard  de renovació del DNI, caldrà aportar el DNI renovat. 
 
3a.-DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR SI SE SOL·LICITA TARIFACIÓ SOCIAL 
 
Les persones que a més de la matrícula sol·licitin la tarifació social hauran d’afegir a 
la documentació anterior.  
 
6. Original i fotocopia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del 
DNI/NIF o NIE de tots i cadascun dels membres majors d’edat de la unitat familiar. 
7. Original i Fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic), del 
llibre de família complert. En cas de tenir més d’un llibre de família s’hauran de 
presentar ambdós  
8. Documentació acreditativa de la situació econòmica i  de la unitat familiar 
signat per tots els membres majors d’edat d’aquesta.  
Les dades sobre l’impost de la renda de les persones físiques (I.R.P.F) seran 
obtingudes de l’agència  tributaria/Seguretat Social prèvia autorització de cadascun 
dels membres major d’edat de la unitat familiar. 
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9. Qualsevol altre document que el Departament d’Educació consideri 
necessari. 
 
10. Obligació de comunicació dels canvis de les circumstàncies laborals, 
familiars o econòmiques i revisió d’ofici: 
 
- Obligació de comunicació: La persona que ja sigui beneficiària de la tarifació social 
està obligada a comunicar a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat els canvis en les 
circumstàncies laborals, familiars o econòmiques de qualsevol dels membres de la 
unitat familiar o de convivència, en el moment en què es produeixi, durant el període 
concedit, per tal que sigui valorada pel Servei d’Educació.  
  
- Revisió d’ofici: L’Ajuntament pot revisar d’ofici les tarifes aprovades i sol·licitar als 
beneficiaris la presentació de la documentació actualitzada que acrediti qualsevol 
canvi en les circumstàncies laborals, familiars o econòmiques.   
 
L’incompliment de les obligacions assenyalades en paràgraf primer del punt 4, per 
part del beneficiari, així com l’obtenció del benefici de la Tarifació Social i la reducció 
de quota de Recursos Humans sense reunir les condicions requerides, comportarà la 
pèrdua d’aquests.  
 
Els impresos de matrícula  estaran disponibles, a partir del dia  8 de juny de 2021, a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (www.cornellaweb.com). 
 
VALIDACIÓ DE LA SOL·LICITUD I COMPROVACIÓ DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA 
 
L’Ajuntament de Cornellà ha de comprovar la identificació acreditativa presentada, 
escanejada o fotografiada amb especial diligència i si té cap dubte sobre la veracitat , 
pot requerir la presentació de la documentació original i/o sol·licitar documentació 
alternativa addicional per comprovar les circumstàncies al·legades. 
 
4.- CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLES BRESSOL: 
 
D) Calendari de preinscripció: 
 
- Període de presentació de sol·licituds de preinscripció: Del dia 05 al 14 de maig de 
2021, ambdós inclosos. 
 
- Online: mitjançant l’adreça de correu electrònic escolesbressol@aj-cornella.cat, 
indicant en l’assumpte SOL·LICITUD ESCOLA BRESSOL/NOM DE L’INFANT/ANY DE 
NAIXEMENT.  
Juntament amb la documentació requerida hauran d’assenyalar l’ordre de 
preferència de les escoles. 
 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda.  
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Presencial:  Els dies 5, 6 i 7 de maig demanant CITA PREVIA a través de la pàgina: 
http://citaprevia.cornella.cat/  o al telèfon  93 474 33 99. Les famílies dels infants 
hauran de formalitzar la preinscripció amb l’imprès emplenat juntament amb la 
documentació requerida. 
 
- Publicació de llistes baremades de sol·licituds: El dia 21 de maig de 2021. 
 
- Període de reclamacions: Els dies 25, 26 i 27 de maig de 2021. 
 
-Sorteig:  El dia  2 de juny de 2021,a la planta baixa del CITILAB, plaça de Can Suris, 
s/n de Cornellà de Llobregat. 
 
El sorteig es podrà seguir de manera presencial o bé a través del canal de youtube de 
l’Ajuntament de Cornellà 
https://www.youtube.com/channel/UCFSQu26zT_RsxaP5dWKI5yw/videos  
 
 
 
 
 
 
Les sol·licituds de preinscripció es puntuaran d’acord amb els criteris generals de 
prioritat i en cas d’igualtat de puntuació s’aplicaran els criteris complementaris. 
 
En les situacions d’empat que es produeixin després d’aplicar aquests criteris, es farà 
un sorteig públic que determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i l’ordre de la 
llista d’espera. 
 
Per realitzar el sorteig es procedirà de la següent manera: 
 
S’agruparan les sol·licituds per grups d’edat. Dins de cada grup d’edat, es formaran 
subgrups corresponents a cada puntuació que tingui sol·licituds empatades. 
 
Es farà un sorteig per cadascun d’aquests subgrups. En primer lloc, es realitzarà el 
sorteig del subgrup corresponent a les sol·licituds empatades a la puntuació més alta, 
i es seguirà amb la resta de subgrups, en ordre descendent en funció de la puntuació. 
 
L’ordre d’extracció de les paperetes determinarà l’ordre per cobrir les places vacants i 
l’ordre de la llista d’espera. Un cop finalitzada l’adjudicació de places vacants, es 
continuarà l’extracció per tal de confeccionar la llista d’espera. 
 
En el cas de germans nascuts al mateix dia, se’ls tractarà com si fossin una única 
sol·licitud i passaran a ocupar tantes places com número de germans siguin. 
 
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de la llista definitiva i de la llista 
d’espera. 
 

HORARI NASCUTS 
DE 9 A 9:30 H. ANY 2021 
DE 10,30 A 12 H. ANY 2020 
DE 13 A 14 H. ANY 2019 
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- Publicació definitiva d’alumnes admesos:  El dia 9 de juny de 2021. 
 
Totes les llistes, tant provisionals com definitives es faran públiques al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i a la pàgina web de 
l’Ajuntament.  
 
E) Calendari de Matrícula:  Del 14 al 21 de juny de 2021, ambdós inclosos. 
 
Online: 
Les famílies que optin per la matriculació a través de correu electrònic hauran de 
lliurar la documentació requerida com a màxim el dia 11 de juny. Si en el moment de 
fer la matrícula el dept. d’Educació no ha rebut la documentació s’entendrà que 
RENÚNCIA a la plaça. 
 
La documentació l’heu d’enviar a l’adreça de correu escolesbressol@aj-cornella.cat. 
Heu d’indicar en l’assumpte: NUM. EXPEDIENT (assignat en la preinscripció,)/ANY 
NAIXEMENT/ i /NOM DE L’INFANT. 
 
Presencial: 
Les famílies dels infants que optin per la matrícula presencial hauran de formalitzar la 
matrícula, amb l’imprès emplenat, juntament amb la documentació requerida, en el 
dia, hora i lloc que se’ls hi assigni, ja que en el cas de no fer-ho s’entendrà que 
RENUNCIEN a la plaça. 
Els impresos es trobaran a la pàgina WEB de l’ Ajuntament de Cornellà. 
 
MOLT IMPORTANT: 
 
En el moment de fer la matrícula es quan s’assigna l’escola a l’alumne. Es tindrà en 
compte en primer lloc l’ordre en el sorteig, i en segon lloc, l’ordre de preferència de 
les escoles que vàreu indicar en el moment de fer la preinscripció. 
Si NO indiqueu totes les escoles entendrem que només esteu interessats en les que 
heu assenyalat i que si no obteniu lloc en aquestes RENUNCIEU a la plaça 
 
F)  AFORAMENT AULES 
 
Tenint en compte la situació creada per la crisi sanitària per COVID19, que va motivar 
el decret d’Estat d’Alarma mitjançant RD 956/2020 de 3 de novembre, per contendre 
la propagació d’infeccions causades pel SARS-COV-2,  s’haurà d’aplicar la normativa 
vigent a l’ inici de curs.” El nombre d'alumnes per aula i el funcionament de les escoles 
bressol, quedarà sotmès a les indicacions que determinin les autoritats sanitàries 
competents". 
 
Segon.- Publicar-ho al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Cornellà 
 
Tercer.-  Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
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Electrònica municipal, en compliment i amb l’abast del que disposa  la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya.” 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 

 
    V 

 
INFORMACIÓ GENERAL 

 
 
No es manifesta res al respecte. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i quaranta minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària General, que ho certifico. 
 
 

 
 Diligència: Per a fer constar que el present document correspon a la transcripció parcial de l’acta 
aprovada en la sessió de la Junta de Govern Local celebrada en data 9 d’abril de 2021, relativa als 
acords adoptats per delegació plenària, la qual ha estat transcrita íntegrament al llibre d’actes. 
 
Cornellà de Llobregat, a la data de la seva signatura electrònica 
 
 
  

 
 
 
 LA SECRETÀRIA GENERAL,  
 Carmen Alonso Higuera. 
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