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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

ACTA NÚM. 16/2021 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST AJUNTAMENT, 
CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 9 DE JULIOL DE 2021. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, del 
dia 9 de juliol 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. Lidia Gomez Pla 
    Sr. Ot García Ruiz 
     
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 

 
EXCUSEN LA SEVA ABSÈNCIA 

 
Tinenta d'Alcalde Sra. Joana Piñero Romera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 



 
 
 

2

 
COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt divuitè.- Aprovar la compensació dels imports a liquidar a la Federació 
Catalana de Tennis pel període comprès a l‘any 2020, del cànon aplicable de 
la concessió administrativa de la construcció i explotació d’instal·lacions 
destinades al servei públic de pràctica de l’esport del tennis i esports similars 
en terrenys de propietat municipal, situats al Sector Ribera Serrallo, per les 
activitats de promoció de tennis a la ciutat de Cornellà. 
 

Aprovar la compensació dels  
imports a liquidar a la Federació 
Catalana de Tennis per l‘any 2020 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració 
, que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient de la concessió administrativa de la construcció i explotació 
d’instal·lacions destinades al servei públic de pràctica de l’esport del tennis i esports 
similars en terrenys de propietat municipal situats al sector Ribera Serrallo, amb les 
següents característiques: 
 
Objecte del contracte: concessió administrativa de la construcció i explotació 
d’instal·lacions destinades al servei públic de pràctica de l’esport del Tennis i esports 
similars en terrenys de propietat municipal, situats al Sector Ribera Serrallo. 
Adjudicació: l’adjudicació definitiva del contracte va ser aprovada segons acord del Ple 
de l’Ajuntament de data 26 de març de 2002, amb estricta subjecció al Plec de 
Condicions aprovat, i conforme a l’oferta presentada de l’adjudicatari, la Federació 
Catalana de Tennis. 
 
Vista la clàusula 8 del Plec de clàusules que regula la concessió administrativa 
esmentada, que estableix que: 
 
“El concessionari estarà obligat a pagar un cànon determinat per l’aplicació d’un 
percentatge variable sobre el total dels ingressos bruts que s’obtinguin anualment per 
l’explotació del servei 
El percentatges que s’aplicaran seran: 
Ingressos bruts de 0 a 600.000 euros anyals, 2% 
Per cada 600.000 euros més o fracció, mig punt més de percentatge. 
 
Aquest cànon s’ingressarà en el termini màxim d’un mes a partir de la notificació de la 
corresponent liquidació, una vegada realitzada la declaració anyal dels comptes, o bé 
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podrà ser compensat, per ser reinvertit en la promoció esportiva dels ciutadans de 
Cornellà de Llobregat, en aquestes instal·lacions. La possibilitat d’aquesta compensació 
s’establirà per voluntat de l’Ajuntament, que podrà comunicar a l’adjudicatari abans de 
les corresponents liquidacions anyals. L’Ajuntament informarà a la comissió de 
Seguiment respecte a aquest punt.” 
 
Vist l’acord de Junta de Govern Local de  data 24 de desembre de 2020, de liquidació de 
la present concessió, on consta que l’últim any liquidat és l’any 2019. 
 
 
Atès que és voluntat municipal autoritzar la compensació de les corresponents 
liquidacions anyals, per les despeses realitzades per la Federació Catalana de Tennis. 
 
Vist que els informes especials d’auditoria del compte de pèrdues i guanys del Complex 
Esportiu Municipal de Tennis de Cornellà de l’any 2020, aportats per la Federació 
Catalana de Tennis, han estat revisats i conformats pel departament de Control de 
Gestió Econòmica, per posteriorment efectuar el càlcul del cànon anual, amb el següent 
resultat: 
 
Exercici Total ingressos bruts Base % Cànon 

2020 16.618,94€ 16.618,94€ 2 332,38€ 
 
Vist que una vegada requerida la documentació corresponent, la Federació Catalana de 
Tennis ha presentat els corresponents informes de revisió limitada realitzats per 
Forward Economics, SLP, en les dates que s’indiquen a continuació, acreditant la 
destinació dels imports que es relacionen més avall i que, com es pot veure, és superior 
al cànon corresponent: 
 
Exercici Data registre Import activitats Cànon 
2020 11 de maig de 2021 11.640,00€ 332,38€ 
 
Vist l’informe del Cap de l’Àrea de Gestió d’Esports de data 25 de maig de 2021, on 
dona conformitat a la destinació d’aquesta quantitat a la promoció esportiva del tennis 
a la ciutat de Cornellà de Llobregat. 
 
Vist l’informe emès per l’Advocada de Contractació i la Cap de Contractació . 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa d’Economia i 
Administració.  
 
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, el President de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració proposa 
l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
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Primer.- Compensar els imports a liquidar a la Federació Catalana de Tennis pel període 
comprès a l’any 2020, pel següent import: 
 
Exercici Total ingressos bruts Base % Cànon 
2020 16.618,94€ 16.618,94€ 2 332,38€ 

 
com a conseqüència del càlcul del cànon aplicable en l’article 8, de la  concessió 
administrativa de la construcció i explotació d’instal·lacions destinades al servei públic 
de pràctica de l’esport del tennis i esports similars en terrenys de propietat municipal, 
situats al Sector Ribera Serrallo, per les activitats de promoció de tennis a la ciutat de 
Cornellà. 
 
Segon.- Acceptar la justificació de despeses presentada per la FEDERACIÓ CATALANA 
DE TENNIS, mitjançant informe de revisió limitada corresponent a la relació detallada 
dels costos de l’exercicis 2020 per la promoció esportiva dels ciutadans de Cornellà de 
Llobregat, realitzat per Forward Economics, SLP, amb data 3 de març de 2021, amb la 
conformitat del Cap de l’Àrea de Gestió d’Esports, segons informe que consta a 
l’expedient i, per tant, compensar l’import a liquidar per l’esmentada justificació de 
despeses, corresponent al període que inclou l’exercici 2020. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Intervenció Municipal,  al Departament 
d’Esports i a la Federació Catalana de Tennis, així com a la Comissió de Seguiment de la 
Concessió establerta al plec de condicions del contracte.  

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt dinovè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 5329/17, de data 
7 de novembre, només pel que respecta a la liquidació número 128-2017 i el 
Decret de l’Alcaldia núm 5330/17, de data 7 de novembre, respecta a la 
liquidació número 178-2017 a nom de Campos de Jesus Delmira Altagracia, en 
relació a l’Impost per l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana sobre l’immoble ubicat a l’Av. de Sant Ildefons núm. 11, esc. 1,  4t - 
3ª.  
 

Revocar liquidació núm.  
128-2017 i la 178-2017 
respecte a l’IIVTNU 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració 
, que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Campos De Jesus Delmira Altagracia, DNI núm. 
47441454K, amb RGE núm. 13408 de data 1 d’abril de 2021, en relació a l’expedient de 
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la Unitat d’Inspecció Tributària núm. 63/2017 per a la regularització de l’IIVTNU 
corresponent a la finca de l’Avinguda de Sant Ildefons 11 esc. 1 4t 3a de Cornellà de 
Llobregat, i en relació a l’expedient sancionador núm. 286/2017, incoat per infracció 
tributària derivat de la regularització esmentada. 
 
Vist que la interessada al·lega la procedència d’atorgament de l’exempció de l’IIVTNU 
prevista a l’article 105.1.c) del TRLRHL perquè l’immoble va ser transmès per execució 
hipotecària, I ella continua vivint en aquest immoble abonant un lloguer social. 
 
Vist que la transmissió de l’immoble es va realitzar en data 18 de maig de 2015, a 
partir de la qual la interessada disposava de 30 dies hàbils per a presentar la 
corresponent declaració o autoliquidació per a l’IIVTNU, atenent al previst a l’article 
110.2.a) TRLRHL, i no ho va fer. 
 
Vist que l’apartat 1 de l’article 123 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de 
mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència va introduir un nou 
apartat a l’article 105.1 de Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), que 
comporta l’ampliació dels supòsits d’exempció de l’impost sobre l’increment del valor 
del terreny de naturalesa urbana (IIVTNU). 
 
Vist així que l’article 105.1.c) del TRLRHL contempla l’exempció en l’IIVTNU de les 
transmissions realitzades per persones físiques amb motiu de dació en pagament de 
vivenda habitual del deutor hipotecari o garant del mateix, per a la cancel·lació de 
deutes garantits amb hipoteca sobre la mateixa, i també amb motiu d’execucions 
hipotecàries judicials o notarials, sempre que els deutors o garants reuneixin els 
requisits que en ell es determinen.  
 
Vist que aquesta exempció té efectes des de l’1 de gener de 2014, i abasta també els 
fets imposables anteriors a l’esmentada data i que no hagin prescrit. 
 
Vist que en aquesta norma es requereix que no es disposi d’ altres bens o drets en 
quantia suficient per satisfer la totalitat del deute hipotecari, i que aquest requisit es 
presumeix. 
 
Vist que en aquesta norma es determina que es considerarà vivenda habitual aquella 
en què hagi figurat empadronat el contribuent de forma ininterrompuda durant 
almenys els dos anys anteriors a la transmissió o des del moment de l’adquisició si 
aquest termini fos inferior als dos anys. 
 
Vist que de la documentació que figura a l’expedient es constata  que l’adquisició de la 
finca esmentada va tenir lloc en data 4 de juliol de 2005, i la transmissió de la qual se 
sol·licita l’exempció va esdevenir en data 18 de maig de 2015, segons Decret de data 
18/05/2015 emès pel Servei comú processal d’execució de Cornellà, procediment 
d’execució hipotecària núm. 1800/2015-1. 
 



 
 
 

6

Vistes les dades obrants al Padró Municipal d’Habitants, es constata que la senyora 
Campos De Jesus Delmira Altagracia consta d’alta des del dia 22 d’agost de 2008 a la 
finca ubicada a l’Avinguda de Sant Ildefons 11 esc. 1 4t 3a d’aquesta ciutat i fins a la 
data d’avui, de forma que reuneix els requisits que l’exempció sol·licitada exigeix 
respecte a la condició de vivenda habitual de la finca objecte de dació o execució 
hipotecària. 
 
Vist que de les liquidacions núm. 000128-2017 i núm. 000178-2017  ha estat abonada 
la quantitat total de 500,89 pels conceptes que es relacionen a continuació: 
 
Núm. Expedient Núm. Liquidació  Principal Recàrrec Interessos Costes Total 
Regulador 63/2017 000128-2017 8,93 € 1,78 € 0,51 € 0,01 € 11,23 € 
Sancionador 
286/2017 000178-2017 392,74 € 78,55 € 16,72 € 1,65 € 489,66 € 

      
500,89 € 

 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació com 
a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà revocar 
els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen manifestament 
la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació jurídica particular 
posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació del 
procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària. 
 
Vist l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària de data 10 de maig de 2021 emès 
al respecte. 
 
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 dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia núm. 5329/17 de data 7 de novembre de 
2017 només pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 000128-2017 per 
import de 1.735.31 euros, girada a la senyora Campos De Jesus Delmira Altagracia en 
l’expedient regulador núm. 63/2017, en relació a l’impost per l’increment de valor dels 
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terrenys de naturalesa urbana per la transmissió en l’any 2015 del 50% de titularitat 
sobre l’immoble ubicat a l’Avinguda de Sant Ildefons 11 esc. 1 4t 3a d’aquesta ciutat, 
amb referència cadastral 3598115DF2739H0019XJ, pels motius i fonaments abans 
exposats. 
 
Segon.- Revocar, en conseqüència, el Decret de l’Alcaldia núm. 5330/17, de data 7 de 
novembre de 2017, mitjançant el qual en l’expedient sancionador núm. 286/2017 es va 
imposar a la senyora Campos De Jesus Delmira Altagracia una sanció per import de 
807,54 euros per infracció tributària respecte a la regularització de l’IIVTNU per la 
transmissió de l’immoble abans referida, girant-se la liquidació núm. 000178-2017.  
 
Tercer.- Donar de baixa la liquidació núm. 000128-2017 per import de 1.735.31 euros 
girada a la senyora Campos De Jesus Delmira Altagracia per la regularització 
esmentada. 
 
Quart.- Donar de baixa la liquidació núm. 000178-2017 per import de 807,54 euros, 
corresponent a la sanció tributària  esmentada. 
 
Cinquè.- Retornar a la senyora Campos De Jesus Delmira Altagracia la quantitat total 
de 500,89 €, provinent dels conceptes relacionats a continuació: 
 
Núm. Expedient Núm. Liquidació  Principal Recàrrec Interessos Costes Total 
Regulador 63/2017 000128-2017 8,93 € 1,78 € 0,51 € 0,01 € 11,23 € 
Sancionador 
286/2017 000178-2017 392,74 € 78,55 € 16,72 € 1,65 € 489,66 € 

      
500,89 € 

 
Sisè.- Procedir a l’arxiu de l’expedient regulador  núm. 63/2017 i de l’expedient 
sancionador núm. 286/2017, ambdós incoats a la senyora Campos De Jesus Delmira 
Altagracia per la transmissió en l’any 2015 del 50% de titularitat sobre l’immoble 
ubicat a l’Avinguda de Sant Ildefons 11 esc. 1 4t 3a d’aquesta ciutat, amb referència 
cadastral 3598115DF2739H0019XJ. 
 
Setè.- Concedir a la senyora Campos De Jesus Delmira Altagracia, un termini de 15 dies 
d’audiència a l’expedient, comptats des de l’endemà de la notificació del present acord, 
perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. 
Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta 
proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
 
Vuitè.- Notificar el present acord a la senyora Campos De Jesus Delmira Altagracia, pel 
seu coneixement i efectes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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Punt vintè.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia número 4267/19, de data 4 
de desembre, només pel que respecta a la liquidació número 202-2019 i el 
Decret de l’Alcaldia núm 4305/19, de data 4 de novembre, respecta a la 
liquidació número 240-2019 a nom de María del Sol López Carmona, en 
relació a l’Impost per l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa 
Urbana sobre l’immoble ubicat al carrer de Campfasso núm. 33, esc. 1, àtic 3ª. 
 

Revocar liquidació núm.  
202-2019 i la 240-2019 
respecte a l’IIVTNU 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i Administració 
, que textualment diu: 
... 
 
Vist l’escrit presentat per la Sra. Maria del Sol López Carmona, amb DNI núm. 
47616990K, amb RGE núm. 6810 de data 22 de febrer de 2021, en relació a l’expedient 
de la Unitat d’Inspecció Tributària núm. 95/2019 per a la regularització de l’IIVTNU 
corresponent a la finca de c/ Campfasso, 33, esc. 1, àtic 3a. de Cornellà de Llobregat, i 
en relació a l’expedient sancionador núm. 385/2019, incoat per infracció tributària 
derivat de la regularització esmentada. 
 
Vist que la interessada al·lega la inexistència d’increment de valor dels terrenys i la 
prescripció del fet imposable, motius pels quals sol·licita deixar sense efecte els referits 
expedients.  
 
Vist que l’adquisició de l’immoble va esdevenir mitjançant escriptura pública de data 1 
de desembre de 2006, amb protocol núm. 2992 de la Sra. María del Sagrario Álvarez 
Jiménez, Notari de l’Il·lustre Col·legí Notarial de Catalunya, i en ella consta que el valor 
d’adquisició va ser de 77.263,00 euros. 
 
Atès que la transmissió de l’immoble va tenir lloc a través del procediment d’execució 
hipotecària núm. 921/2015 del Servei Comú Processal d’Execució de Cornellà de 
Llobregat (secció civil), en el qual mitjançant Decret de data 29 d’octubre de 2015 es va 
transmetre l’immoble que ens ocupa mitjançant adjudicació per import de 123.135,29 
euros, tot i que a la nota simple informativa del Registre de la Propietat consta 
anotació de data 22 de febrer de 2016 on es refereix un valor d’adjudicació de 
123.125,29 euros. 
 
Respecte a la prescripció al·legada, consta a l’expedient regulador núm. 95/2019 que la 
data d’inici d’actuacions va ser el dia 20 de febrer de 2019 i, atenent al que disposa 
l’article 66 de la Llei General Tributària, en aquesta data encara no havien 
transcorregut els quatre anys establerts per a la prescripció, a comptar des dels trenta 
dies posteriors a la data de transmissió de l’immoble. 
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Respecte a la inexistència d’increment de valor dels terrenys, de la documentació que 
consta a l’expedient es constata que l’import d’adquisició va ser inferior al valor de 
transmissió, però cal destacar que la transmissió es va produir mitjançant execució 
hipotecària i l’import d’adjudicació es va imputar en la seva totalitat com a pagament 
a la part executant. 
 
Atès que el Tribunal Constitucional a la sentència 126/2019 de data 6 de desembre de 
2019, ha declarat que l'art. 107.4 de el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, és inconstitucional per 
vulnerar el principi de capacitat econòmica i la prohibició de confiscatorietat, atenent a 
l'art. 31.1 CE, en aquells supòsits en què la quota a pagar és superior a l'increment 
patrimonial obtingut pel contribuent. 
 
Vist que en el present cas la quota tributària que resulta a pagar per l’IIVTNU és de 
3.889,97 euros, i que la interessada no ha obtingut increment patrimonial amb la 
transmissió efectuada. 
 
Vist que l’IIVTNU ha estat declarat inconstitucional i nul en els supòsits en què 
sotmeten a tributació situacions que vulneren el principi de capacitat econòmica en 
relació amb la prohibició de confiscatorietat, i que en el present cas existeixen indicis 
probatoris suficients per a estimar que amb la transmissió que ens ocupa la quota 
tributària que correspon per l’IIVTNU vulnera els principis referits. 
 
Atès el que determinen els articles 213.1 i 216.3 de la LGT, respecte a la revocació com 
a procediment especial de revisió dels actes i actuacions d’aplicació dels tributs i 
d’imposició de sancions tributàries. 
 
Vist que l’article 219.1 de la LGT determina que l’administració tributària podrà revocar 
els seus actes en benefici dels interessats quan s’estimi que infringeixen manifestament 
la llei, quan circumstàncies sobrevingudes que afecten una situació jurídica particular 
posi de manifest la improcedència de l’acte dictat, o quan en la tramitació del 
procediment s’hagi produït indefensió als interessats. 
 
Vist el que disposa l’art. 219.3 de la LGT, i l’art. 110 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, respecte a l’òrgan competent per a la revisió 
dels actes dictats en matèria de gestió tributària, i les delegacions acordades per 
aquest Ajuntament en sessió plenària que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019. 
 
Vist l’Informe de la Cap de l’Àrea de Gestió Tributària, emès al respecte i signat en data 
14 de juny de 2021. 
 
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 dia 2 de juliol de 2019, que van ser publicades al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Ponent de la Comissió 
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Informativa de Presidència i Economia proposa a aquesta Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Revocar d’ofici el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/4267 de data 4 de desembre 
de 2019 només pel que respecta a l’aprovació de la liquidació núm. 000202-2019 per 
import de 3.889,97 euros, girada a la senyora María del Sol López Carmona en 
l’expedient regulador núm. 95/2019, en relació a l’impost per l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana per la transmissió en l’any 2015 del 100% de titularitat 
sobre l’immoble ubicat al carrer de Campfasso, 33, esc. 1, àtic 3a d’aquesta ciutat, amb 
referència cadastral 3095322DF2739E0016LP, pels motius i fonaments abans exposats. 
 
Segon.- Revocar, en conseqüència, el Decret de l’Alcaldia núm. 2019/4305, de data 4 
de novembre de 2019, mitjançant el qual en l’expedient sancionador núm. 385/19 es va 
imposar a la senyora María del Sol López Carmona una sanció per import de 2.578,16 
euros per infracció tributària respecte a la regularització de l’IIVTNU per la transmissió 
de l’immoble abans referida, girant-se la liquidació núm. 000240-2019.  
 
Tercer.- Anul·lar la liquidació núm. 000202-2019 per import de 3.889,97 euros girada a 
la senyora María del Sol López Carmona per la regularització esmentada. 
 
Quart.- Anul·lar la liquidació núm. 000240-2019 per import de 2.578,16 euros, 
corresponent a la sanció tributària  esmentada. 
 
Cinquè.- Procedir a l’arxiu de l’expedient regulador  núm. 95/2019 i de l’expedient 
sancionador núm. 385/2019, ambdós incoats a la senyora María del Sol López 
Carmona per la transmissió en l’any 2015 del 100% de titularitat sobre l’immoble 
ubicat al carrer de Campfasso, 33, esc. 1, àtic 3a d’aquesta ciutat, amb referència 
cadastral 3095322DF2739E0016LP. 
 
Sisè.- Concedir a la senyora María del Sol López Carmona un termini de 15 dies 
d’audiència a l’expedient, comptats des de l’endemà de la notificació del present acord, 
perquè pugui formular les al·legacions que estimi adients en defensa dels seus drets. 
Transcorregut aquest termini, en cas que no s’hagin presentat al·legacions, aquesta 
proposta de resolució esdevindrà definitiva. 
 
Setè.- Notificar el present acord a la senyora María del Sol López Carmona, pel seu 
coneixement i efectes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L'ÀREA DE POLÍTICA TERRITORIAL I ESPAI PÚBLIC  
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Punt vint-i-unè.- Aprovar la modificació del punt 2 del contracte de cessió a 
precari del local ubicat al passatge Federico Garcia Lorca a favor de 
l’Associació de Veïns de Sant Ildefons. 
 

Aprovar modificació del  
contracte de cessió del local  
ubicat al ptge. Federico Garcia Lorca 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Política Territorial i Espai 
Públic, que textualment diu: 
... 
 
Vist l’acord de Ple municipal de data 28 de juliol de 1993 de cessió a l’Associació de 
Veïns de Sant Ildefons de local al Passatge Federico Garcia Lorca. 
 
Vista la proposta del departament d’Acció Comunitària, en el sentit de modificar una 
de les condicions del contracte, establint que la despesa d’electricitat sigui  a càrrec de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
  
Vist l’informe del Cap del Departament de Patrimoni.  
 
Vist l’article 75 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. 
 
Atès que aquest expedient ha estat informat per la Comissió Informativa de Territori i 
Medi Ambient. 
 
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 a proposta del Tinent d’Alcalde de Política Territorial i Espai públic, proposa 
l’adopció dels següents: 
 
 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la modificació de les condicions de la cessió de local a precari a favor 
de l’Associació de Veïns de Sant Ildefons, conforme a a acord de Ple de data 28 de juliol 
de 1993,  en el sentit de modificar el punt 2 del contracte vigent i a on diu: 
 
SEGON.- Les despeses de manteniment, neteja, subministrament de llum i aigua, i totes 
aquelles derivades de l’ús del local aniran a càrrec de l’Entitat Associació de Veïns de 
Sant Ildefons de Cornellà, durant el termini d’ocupació del local.” 
 
Ha de dir: 
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“SEGON.- Les despeses d’electricitat del local aniran a càrrec de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat. Les despeses de manteniment, aigua, i totes aquelles altres 
derivades de l’ús del local aniran a càrrec de l’Entitat Associació de Veïns de Sant 
Ildefons de Cornellà, durant el termini d’ocupació del local.” 
 
Segon.- Facultar al Tinent d’Alcalde de Territori i Sostenibilitat per a la signatura del 
document de cessió, de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’entitat Associació de Veïns de Sant Ildefons, així 
com als Departaments d’Acció Ciutadana, Espai Públic als efectes de modificació de 
titularitat de comptadors i rebuts  i la Intervenció Municipal. 
 
Quart.- 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. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE POLÍTIQUES SOCIALS I SALUT 
 
Punt vint-i-dosè.- Aprovar el text literal del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
per a la realització de les activitats de control de mosquits durant l’any 2021. 
 

Aprovar el text literal del conveni 
de control de mosquits per l’any 2021 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Polítiques Socials i 
Salut, que textualment diu: 
... 

 
Vist l’esborrany de document denominat “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE CONTROL DE MOSQUITS 
DURANT L’ANY 2021”. 
 
Vist que es tracta d’un conveni de col·laboració interadministrativa en virtut del qual 
s’encarrega al Consell Comarcal la realització de la campanya de desinsectació de 
mosquits i el seguiment, control i tractament, en cas necessari, de la necròbia en les 
instal·lacions del cementiri municipal; conveni que s’ha vingut subscrivint regularment 
des de fa uns anys i a través del qual  es pretén complir l’imperatiu legal definit en 
l’article 52.g. títol II, capítol VII, de la Llei 18/2009 de Salut Pública, pel qual s’estableix 
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com a servei mínim dels ens locals la gestió del risc per a la salut, derivat dels animals 
domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues.  
 
Vist que s’acompanya amb la proposta la preceptiva Memòria, subscrita per la Tècnica 
de Salut Pública i la Regidora Àrea Polítiques Socials i Salut, en data 30 d’abril de 2021, 
sobre la necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni. 
 
Vista la regulació relativa als convenis recollida als articles 303 a 311 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals, i articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Vista la circular 1/2017 i 3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, sobre 
els convenis administratius. 
 
Vist l’informe jurídic de la Secretaria General núm.                     de 
                           .   
 
Atès que hi ha consignació suficient a la partida pressupostaria número 0202 3111B 
4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT/DESINSECTACIÓ del Departament de Salut Pública 
de Llobregat. que es compromet a sufragar la despesa prevista de 5.217,71 €. 
 
Per tot això i atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern 
Local en virtut de les delegacions en matèria plenària acordades per aquesta 
Ajuntament en sessió del 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de 
la Província de data 18 de juliol de 2019, la Tinenta d’Alcalde d’Educació i Igualtat, com 
a Presidenta de la Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries, proposa a 
la Junta de Govern Local l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la subscripció del “CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A 
LA REALITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE CONTROL DE MOSQUITS DURANT L’ANY 2021”, 
el text literal del qual figura al final del present acord. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa, a càrrec de la partida pressupostària número 
0202 3111B 4650000 C.CCAL. BAIX LLOBREGAT / DESINSECTACIÓ del Departament de 
Salut Pública, per import de 5.217,71 euros per a l’exercici corrent de 2021. 
 
Tercer.- Facultar l’Alcalde d’aquesta Corporació, senyor Antonio Balmón Arévalo, per a 
la signatura del present conveni. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la restant part signant del conveni, i al 
Departament municipal de Salut Pública, pel seu coneixement i efectes, així com a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació, 
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Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als efectes 
previstos a l’article 309.1 del ROAS. 
 
Cinquè.- Difondre el contingut d’aquest acord 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. 
 
Sisè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració i cooperació de 
la Generalitat, acompanyat d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres mesos 
següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la Sindicatura 
de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT I 
L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT PER A LA REALITZACIÓ DE LES 
ACTIVITATS DE CONTROL DE MOSQUITS DURANT L’ANY 2021. 
 
A la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, a data de la signatura electrònica 
 
D’una part, l’Il·lma. Sra. Eva Ma. Martínez Morales, Presidenta del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, assistida pel Secretari Accidental d'aquest, Sr. Lluis González Roig, 
que dóna fe de l’acte. 
 
I d’altra, en nom i representació de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, el Sr. 
Antonio Balmón Arévalo, alcalde, nomenat en el Ple de data 15 de juny de 2019, 
assistit per la Secretària General d’aquest, Sra. Carmen Alonso Higuera, als efectes de 
fe pública fent ús de les facultats que són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, i article 3.2.i) del Reial Decret 128/2018, de 16 de març de Règim Jurídic del 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,  
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen, mútuament, la capacitat 
jurídica suficient per formalitzar aquest conveni, 
 
A C T U E N 
 
L’Il·lma. Sra. Eva. Ma. Martínez Morales. de conformitat amb l’acord adoptat per la 
Junta de Govern d’aquesta entitat, en sessió celebrada el dia 22 de març de 2021, i el 
Sr. Antonio Balmón Arévalo en representació de l’esmentada entitat, segons acord 
adoptat per la Junta de Govern Local, aquesta Corporació en sessió celebrada el dia 
........................... 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament legal capacitat per obligar-se, i 
 
M A N I F E S T E N 
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PRIMER.-  Que el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat va ser creat 
per la  Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983 i com a conseqüència de la 
transferència de serveis produïda a partir de l’extinció d’aquella entitat i en virtut del 
Decret 5/88, de 13 de gener, de transferències de serveis de l’entitat municipal 
metropolitana de Barcelona, el Servei va ser transferit al Consell Comarcal del Baix 
Llobregat prestant-se des de 1989 en règim de gestió directa i amb caràcter comarcal 
per als municipis interessats. 
 
SEGON.- Que el finançament del Servei de Control de Mosquits és mixt, essent una part 
del pressupost coberta per les aportacions municipals i la resta pel Consell Comarcal, 
qui pot acceptar finançament extern d’altres Administracions. 
 
TERCER.-  Que des de l’any 1989 el Servei de Control de Mosquits ha comptat 
amb el co-finançament, mitjançant instruments diversos, de la Generalitat de 
Catalunya i que diversos Ajuntaments del Baix Llobregat tenen establerta la 
col·laboració temporal com a continuació dels convenis iniciats per la Corporació 
Metropolitana de Barcelona i posteriorment pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, en 
els quals s’encarregava la realització d’una campanya de control de mosquits en els 
seus termes municipals. 
 
QUART.- Que aquesta col·laboració i convenis han anat renovant-se, aprovant-se i 
subscrivint-se per successius períodes anuals, d’acord amb els corresponents acords 
dels òrgans competents de les respectives entitats. 
 
CINQUÈ.-  Que al llarg dels anys, diversos altres Ajuntaments s’han anat 
incorporant a la campanya de control de mosquits, tot expressant la seva voluntat de 
subscriure al seu torn aquest conveni per tal de rebre els serveis corresponents en el seu 
terme municipal. 
 
SISÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i mantenir la 
prestació d'aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i entitats de la comarca 
que ho sol·licitin i co-financiïn, a través del seu Servei de Control de Mosquits. 
 
SETÈ.-  Que l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat té interès d'acollir-se a les 
actuacions de la campanya de control de mosquits per l’exercici 2021 a executar dins 
del seu terme municipal per part del Servei de Control de Mosquits del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. 
 
Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració temporal 
per a la realització de les activitats de control de mosquits, amb subjecció als següents: 
 
C O M P R O M I S O S 
 
PRIMER.-  L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de realització de la 
campanya de control de mosquits de l’exercici 2021 en el municipi de Cornellà de 
Llobregat, així com la participació de l’Ajuntament en el seu finançament. 
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SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats, pressupost i 
demés característiques) és determinat anualment pel Servei de Control de Mosquits, en 
tant que organisme especialitzat i encarregat del seu desenvolupament. Es composa, 
entre d’altres, d’actuacions de prospecció i tractaments larvicides urbans i rurals, 
inspeccions sota demanda ciutadana, inspeccions entomològiques emparades pel 
protocol d’arbovirosis de Catalunya promogut pel Departament de Salut de la 
Generalitat, aplicacions adulticides, actuacions de vigilància i monitorització, activitats 
d’informació i educació i tasques d’experimentació aplicada. El projecte tècnic 
explicatiu de la campanya s’incorpora com a annex a aquest conveni.  
Es constituirà una Comissió de seguiment integrada per un representant de 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i un/a representant del Consell Comarcal del 
Baix Llobregat. 
  En general, s’encarregarà del seguiment, la vigilància i el control de l’execució 
del conveni i dels compromisos adquirits pels signants, i on es resoldran els problemes 
d’interpretació i compliment que es puguin plantejar. 
 
TERCER.-  L'Ajuntament es compromet a aportar com a participació en 
l'esmentada campanya per l’exercici 2021 la quantitat de 5.217,71 euros, amb càrrec a 
la partida pressupostària número 0202 3111B 4650000. La partida pressupostària del 
Consell Comarcal serà la 46200-Transferència Municipis del Servei de Control de 
Mosquits. Aquesta quantitat es refereix al contingut mínim de la campanya segons es 
recull en el projecte de la mateixa i està calculada en base a criteris de població, 
superfície i presència de focus de cria de mosquits de cadascun dels municipis 
participants. 
 
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les quals 
haurà de fer-se efectiva a l’aprovació i signatura d’aquest conveni i la segona abans del 
mes de desembre de 2021. 
 
QUART.- La participació econòmica del Consell Comarcal es quantifica i concreta en la 
realització de les activitats previstes en la campanya anual -el pressupost global de la 
qual per a tots els municipis i entitats que en formen part consta en el projecte annex- 
que es duran a terme per personal propi pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, el 
qual disposarà de les qualificacions necessàries per a cadascuna de les seves 
actuacions; tot i que actuïn en el terme municipal de Cornellà de Llobregat, aquest 
personal es troba subjecte únicament al comandament tècnic dels responsables del 
Servei de Control de Mosquits. 
 
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si resulta 
necessari per al compliment de les seves previsions. 
 
CINQUÈ.-   En cas que es proposin o sol·licitin actuacions específiques per a noves 
espècies de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran realitzar-se però 
hauran de ser prèviament objecte d’un conveni regulador específic o annex al present 
conveni on se’n recullin els detalls i formes de finançament. 
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SISÈ.-  El Servei de Control de Mosquits lliurarà als tècnics municipals durant 
el primer trimestre de l’any 2022 una memòria tècnica amb els resultats de la 
campanya i les previsions per l’any vinent. En qualsevol moment es podrà demanar la 
informació necessària i raonable des de l’Ajuntament. 
 
SETÈ.-  Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb 
el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, abstenint-se de fer cap mena de tractament de les dades personals de què 
disposin com a conseqüència de l’aplicació d’aquest Conveni, per a una finalitat 
diferent de la que aquí s’estableix. De la mateixa manera es comprometen a guardar 
estricta confidencialitat i sigil respecte de les dades de caràcter personal de les quals 
tinguin coneixement per raó de l’execució del present conveni, obligació que subsistirà 
encara després de la finalització d'aquest conveni, de conformitat amb el que disposa 
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc 
normatiu regulador dels serveis realitzats per part de les entitats signants i no seran 
cedides a tercers excepte obligació legal. 
 
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, 
supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a: 
 
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT al contacte del Delegat de 
Protecció de Dades, dpd@elbaixllobregat.cat 
 
Per part de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat al seu Delegat de Protecció de 
Dades, delegatdedades@aj-cornella.cat. 
 
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una 
reclamació davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat.gencat.cat). 
Així mateix, en quant el Consell Comarcal del Baix Llobregat ostenta la condició 
d’encarregat de tractament de les dades que accedeix per compte de l’Ajuntament en 
la seva qualitat de Responsable, es signa el perceptiu acord regulador de la figura 
d’encarregat de tractament, que s’inclou com a annex en aquest document. 
 
VUITÈ.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents: 
 

a) el transcurs del termini previst sense que s’hagi acordat la seva pròrroga 
b) l’incompliment de les obligacions pactades 
c) el mutu acord entre les parts 
d) la impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista 
e) decisió judicial declaratòria de la seva nul·litat 
f) qualsevol altre causa prevista a les lleis. 
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Pel cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions assumides en aquest 
document, la part que es consideri perjudicada podrà exigir de l’altra, mitjançant 
comunicació fefaent efectuada amb 15 dies hàbils d’antelació a la data d’efectes de 
l’extinció, la resolució del conveni, o bé exigir el seu compliment, procedint-se, als 
efectes de l’article 52 de la Llei 40/2015, a la liquidació de les respectives obligacions 
per tal de determinar les obligacions i compromisos indemnitzables. 
 
NOVÈ.- En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present 
conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera 
instància, atesa la naturalesa administrativa del present conveni, seran resoltes pel 
jutjat de l’ordre jurisdiccional administratiu que correspongui. 
 
El present conveni es regeix pel que disposen la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim local; el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques; la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, del Règim jurídic del sector públic; els articles 303 i 311 del Decret 
197/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 
ens locals; essent competent la jurisdicció Contenciós-Administrativa per a la resolució 
de les qüestions que puguin plantejar-se en el compliment dels pactes establerts i no es 
puguin resoldre de comú acord en la Comissió de Seguiment. 
 
DESÈ.- Les modificacions que alterin el contingut del present conveni hauran de ser 
aprovades de mutu acord i formalitzat per totes les parts, en un document que 
s’adjuntarà a aquest conveni i en formarà part a tots els efectes. 
 
ONZÈ.-  En cas d’extinció del conveni, si hi ha compromisos pendents d’execució, ja 
siguin de tipus tècnic o econòmic, l’acord de la Comissió de Seguiment de rescissió del 
conveni haurà de preveure la forma de cancel·lació dels compromisos pendents. 
  
DOTZÈ.-  Una vegada formalitzat el present conveni i, d’acord amb el que disposa 
l’article 1 10.3 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, així com en compliment de la Llei 19/2013, de 
9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de 
l’article 8.1 apartat f de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a 
la informació i bon govern, aquest conveni es publicarà en l’espai web corporatiu o els 
portals de transparència i caldrà complir amb les obligacions establertes de publicitat 
per mitjà del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat de 
Catalunya. 
  
TRETZÈ.-  La vigència inicial d’aquest conveni és de 4 anys, amb efectes des del dia 1 de 
gener de 2021, i anualment s'aprovarà una addenda econòmica que reculli l'aportació 
econòmica municipal per a cada exercici. En cas d’haver transcorregut aquest termini 
sense haver-se dut a terme el seu objecte, aquest fet es considerarà causa de resolució, 
amb els efectes previstos a la Llei 40/2015, de Règim Jurídic del sector públic. 
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No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) d’aquesta mateixa Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, aquest conveni podrà ser objecte de 
pròrroga sempre que, amb caràcter previ a la seva finalització, les parts així ho acordin 
de manera expressa, seguint per això el mateix procediment que per a la seva 
concertació inicial, en consonància amb les taxes vigents en aquell moment i 
formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, amb un límit màxim de quatre anys.. 
 
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts per 
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. 
 
 
Eva Ma. Martínez Morales Lluís González Roig 
Presidenta del Consell Comarcal  Secretari Accidental del Consell 
del Llobregat del Baix Llobregat Comarcal del Llobregat del Baix  Llobregat 
 
 
Davant meu 
 
Antonio Balmón Arévalo Carmen Alonso Higuera 
Alcalde de l’Ajuntament Secretària General de l’Ajuntament 
de Cornellà de Llobregat de Cornellà de Llobregat 
 
 
ANNEX - MEMÒRIA TÈCNICA I ECONÒMICA DEL CONVENI DE CONTROL DE MOSQUITS 
 
Antecedents 
 
La relació de prestació de serveis amb els Ajuntaments s’estableix mitjançant la figura 
del Conveni de col·laboració, on s’estableix la contribució econòmica de cada municipi. 
Aquesta contribució és fixada en base a paràmetres geogràfics, territorials i 
poblacionals que han evolucionat al llarg dels anys. L’aportació de cada Entitat és fixa 
per tot l’exercici i no es troba en relació amb el nombre d’intervencions específiques 
finalment prestades, sinó que dóna dret a la cobertura necessària en cada moment. 
 
Al llarg dels 35 anys d’existència del Servei de Control de Mosquits (SCM), La seva 
estructura i els seus recursos han augmentat progressivament. Si el 1983 els fundadors 
eren únicament 5 municipis més l’Aeroport, a l’actualitat es compta prestar el servei a 
27 Entitats: 25 municipis (Abrera, Begues, Castelldefels, Cervelló, Corbera de Llobregat, 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l’Hospitalet de Llobregat, 
Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Pallejà, El Papiol, El Prat de Llobregat, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan 
Despí, Sant Just Desvern, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de 
Llobregat, Vallirana i Viladecans) i 2 entitats de Dret públic: AENA en relació al seu 
Aeroport de Barcelona-El Prat, i el Port de Barcelona. 
 
Prestacions incloses al Conveni 
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Es parteix de la base general que estan incloses a la prestació de serveis totes aquelles 
intervencions, en un nombre il·limitat i de la naturalesa que es descriu en aquest 
apartat. Les úniques condicions són 1) que facin relació a serveis de control de mosquits 
en sentit estricte, és a dir, insectes Dípters de la família dels Culícids, i 2) que siguin 
acordades pels tècnics del propi SCM, sigui de forma autònoma o sota petició 
municipal. Altres plagues poden ser objecte de consulta en condicions de bona voluntat 
i en la mesura que sigui possible en l’àmbit de competència del personal del SCM. 
 
Pel que fa als mosquits, els serveis inclosos són: 
 
a) Prospeccions i tractaments larvicides rurals. Totes les aigües que constitueixin 

possibles punts de cria de mosquits, presents a cada municipi en àrees rurals i 
naturals, estaran indexats i cartografiats en un SIG. Segons classificació de risc i 
sense necessitat de petició municipal, entre els mesos de maig i novembre es 
mostregen per presència de larves d’alguna espècie de mosquit, amb una 
periodicitat de base setmanal. De resultes d’aquests mostreigs sistemàtics, aquells 
punts positius per larves de Culícids són tractats amb els mitjans propis del SCM en 
un període estàndard de 24 a 48 hores, usant productes biològics respectuosos pel 
medi i per les persones. 
 

b) Tractaments larvicides urbans. Addicionalment a les anteriors, el SCM també 
executa aplicacions larvicides en medi urbà. Es concreten en aplicacions dels 
productes ja esmentats en els embornals i altres estructures urbanes que 
acumulen aigua i són punts de cria pel mosquit comú i pel mosquit tigre. Aquestes 
intervencions es fan sota calendari ja que és impossible verificar la presència de 
larves de forma individualitzada, presència que per altra banda és quasi universal. 
Es realitzen un mínim de dos tractaments per temporada i embornal usant en 
aquest cas una formulació d’efecte residual. Considerant el gran nombre existent 
d’embornals i que no tots es troben cartografiats, també es realitzen aplicacions 
sota petició municipal i com a resultat de queixes, que s’exposen a l’apartat 
següent. 

 
c) Inspeccions sota demanda ciutadana. Es disposa d’un canal de comunicació sota 

forma d’extranet perquè els Ajuntaments i entitats puguin comunicar 
telemàticament expedients de queixes i denúncies de la ciutadania. Els tècnics 
experts del SCM visitaran i dictaminaran els problemes denunciats per la 
ciutadania per realitzar una diagnosi i proposar solucions, si bé en finques privades 
es limitaran a assessorament a les persones, ja que el SCM no té competències 
d’actuació a l’àmbit privat. En àrea pública, els dictàmens originaran les ordres 
d’intervenció corresponents. Normalment, s’atenen les queixes en un període 
màxim de 72 hores per al primer contacte després de rebre l’expedient, i la visita 
de camp es sol realitzar en els tres a set dies posteriors a la trucada, depenent de 
la càrrega de treball de l’època. 
 

d) Inspeccions entomològiques emparades pel protocol d’arbovirosis. Quan des del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya se’ns comuniquin casos 
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d’arbovirosis transmeses per mosquits en els municipis signants d’aquest conveni, 
el SCM realitzarà les preceptives inspeccions entomològiques a l’empara del 
Departament i segons el Protocol de Prevenció i Control de les arbovirosis a 
Catalunya, dirigit a minimitzar el risc de possibles transmissions autòctones, i que 
comprèn una inspecció formal detallada en l’esmentat protocol i les intervencions 
que se’n derivin. 
 

e) Aplicacions adulticides. En casos necessaris a criteri tècnic, es poden realitzar 
tractaments contra els mosquits ja adults en àrees públiques urbanes i també 
rurals. En zona urbana en són un exemple els cementiris o parcs públics. Es deixa 
constància de què aplicacions d’aquest tipus són molt rarament aconsellables i la 
normativa les restringeix cada cop més, ja que són molt poc eficaces, no selectives, 
i arriscades pel que fa a la salut humana. Impliquen desallotjament durant el 
tractament i aïllament posterior de les zones tractades, factors extremadament 
complexos d’assegurar en via pública. 
 

f) Vigilància i monitorització. El SCM utilitza tècniques de mostreig entomològic de 
diversos tipus per tal de verificar la seva pròpia eficàcia, detectar orígens de 
densitats anormals de mosquits, comprovar la naturalesa de les queixes rebudes o 
controlar una possible arribada de noves espècies invasores de mosquits, entre 
d’altres. Per això disposa de diferents tipus de paranys de captura d’adults i també 
d’oviposició que s’instal·len de manera regular. 
 

g) Informació i educació. El SCM proporciona suport, formació i informació a 
personal municipal, pot assessorar en campanyes cíviques municipals i facilitar els 
seus recursos pedagògics tal com es fa de manera habitual en els municipis que 
així ho requereixen i també en d’altres institucions com la Diputació de Barcelona. 
 

h) Experimentació. Tot i no essent la seva funció primària, el SCM realitza una 
certaquota d’experimentació, de forma interna quan es tracta de 
desenvolupament tècnic, o bé sota col·laboracions amb entitats de recerca o 
empreses, o en forma de convenis. Es proven solucions de control més novedoses, 
l’ús de plaguicides no convencionals, i s’estudia alguns aspectes clau de la biologia 
dels mosquits com la seva capacitat vectorial. Aquesta àrea beneficia a llarg terme 
els Ajuntaments, sota forma de noves estratègies, tècniques i productes 
d’intervenció. 

 
Condicions d’execució 
 
El Servei de Control de Mosquits realitza totes les tasques descrites pels seus propis 
mitjans i recursos. No hi ha límit d’actuacions anuals, realitzant-se les que siguin 
necessàries; no és necessari sol·licitar un servei, a menys que es tracti d’una queixa o 
problemàtica de nova aparició, ja que la resta és revisada sistemàticament. 
 
Les àrees competencials del SCM són els espais públics, inclosos edificis i instal·lacions 
municipals. En àrees privades es presta assessorament a particulars i empreses sota un 
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principi d’ajuda necessària, però no s’hi realitzen intervencions. Els edificis públics 
d’altres Administracions no estan coberts fora de situacions especials ja que en principi 
les instal·lacions i edificis oberts al públic han de comptar amb un pla de control de 
plagues, no podent intervenir més d’un operador de serveis. 
 
El criteri d’actuació és sempre el propi del SCM, prevalent els criteris tècnics interns. Les 
intervencions són transparents i traçables i respecten tota la normativa aplicable, 
mantenint o superant els nivells de seguretat i protecció al públic i als propis 
treballadors. El SCM tramet durant el primer trimestre de l’exercici següent, una 
Memòria-resum completa de les seves activitats. 
 
 Pressupost d’ingressos del Servei de Control de Mosquits 
 

Aportació Entitats (AENA i Port Barcelona), i preus 
públics 

24.618,09 

Aportació quotes municipals 244.635,36  
Consell Comarcal 754.386,02  
TOTAL PRESSUPOST 2021 1.023.639,47  

 
 
Cost de les activitats que es fan a Cornella i l'aportació del Consell Comarcal 
 

  
Finançament Ajuntament de Cornellà 5.217,71 
Finançament Consell Comarcal 16.254,48 
TOTAL  21.472,19 

 
 

Desglossament quotes municipals 2021 
 

Abrera  7.500,00 
Begues  4.899,42 
Castelldefels  18.390,81 
Cervelló  7.947,99 
Corbera de Llobregat  7.500,00 
Cornellà de Llobregat  5.217,71 
Esplugues de Llobregat  7.561,50 
Gavà  20.346,01 
Hospitalet de Llobregat  17.711,51 
Martorell  9.545,30 
Molins de Rei  10.369,39 
Olesa de Montserrat  7.500,00 
Pallejà  8.109,51 
El Papiol  4.341,92 
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El Prat de Llobregat  19.777,57 
Sant Andreu de la Barca  4.689,20 
Sant Boi de Llobregat  13.091,72 
Sant Feliu de Llobregat  7.573,09 
Sant Joan Despí  6.437,00 
Sant Just Desvern  7.962,80 
Sant Vicenç dels Horts  8.000,00 
Santa Coloma de Cervelló  6.920,97 
Torrelles de Llobregat  7.000,00 
Vallirana 6.126,00 
Viladecans 20.115,94 
TOTAL APORTACIÓ MUNICIPAL 244.635,36 
 
Tots els imports expressats en Euro (€) 
 
 
ANNEX. CONVENI REGULADOR DE LA FIGURA D’ENCARREGAT DE TRACTAMENT DE 
DADES PERSONALS 
 
1. Objecte de l’encàrrec del tractament 

 
Mitjançant les presents clàusules, s’habilita a l’entitat Conselll Comarcal del Baix 
Llobregat encarregada del tractament, per a tractar per compte de l’ajuntament 
responsable del tractament, les dades de caràcter personal necessàries per prestar el 
servei de control de mosquits. 
El tractament consistirà en la prestació dels serveis i tràmits dels expedients en relació 
al control de mosquits. 
 
Concreció dels tractaments a realitzar: 
 

 Recollida 
 Conservació 
 Consulta 

 Registre 
 Modificació 
 Destrucció 

 
2. Identificació de la informació afectada 

Per a l’execució de les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest 
encàrrec, l’ajuntament responsable del tractament, posa a disposició del Consell 
Comarcal del Baix Llobregat encarregada del tractament, la informació relativa a les 
incidències pròpies al control de mosquits en el seu municipi. 
 
3. Durada 

El present acord té una durada vinculada al conveni de col·laboració. A la finalització de 
la relació, l’encarregat del tractament ha de retornar al responsable les dades 
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personals i suprimir qualsevol còpia que estigui en el seu poder excepte les 
anonimitzades per finalitats estadístiques. 
 
 
4. Obligacions de l’encarregat del tractament 

L’encarregat del tractament i tot el personal al seu càrrec, es compromet a: 
 

a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva 
inclusió, només per a la finalitat objecte d’aquest encàrrec. En cap cas podrà 
utilitzar les dades per a finalitats pròpies. 

b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions del responsable del tractament. 
Si l’encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix el 
RGPD o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels 
Estats membres, l’encarregat informarà immediatament al responsable. 

c. Portar, per escrit, un registre de totes les categories d’activitats de tractament 
efectuades per compte del responsable, que contingui: 
 

1. El nom i les dades de contacte de l’encarregat o encarregats i de cada 
responsable per compte del que actuï l’encarregat, i, en el seu cas, del 
representant del responsable o de l’encarregat i del delegat de protecció de 
dades. 

2. Les categories de tractaments efectuades per compte de cada responsable. 
3. En el seu cas, les transferències de dades personals a un tercer país o 

organització internacional, inclosa la identificació d’aquest tercer país o 
organització internacional i, en el cas de les transferències exposades a 
l’article 49 apartat 1, paràgraf segon del RGPD, la documentació de garanties 
adequades. 

4. Una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat 
relatives a: 

a) La pseudoanimització i el xifrat de dades personals. 
b) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i 

resiliència permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
c) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de 

forma ràpida, en cas d’ incident físic o tècnic. 
d) El procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les 

mesures 
tècniques i organitzatives per a garantir la seguretat del tractament. 

d. No comunicar les dades a terceres persones, llevat que es tingui l’autorització 
expressa del responsable del tractament, en els supòsits legalment 
admissibles. 

L’encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix 
responsable, d’acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el 
responsable identificarà, de forma prèvia i per escrit, l’entitat a la que s’han de 
comunicar les dades, les dades que s’han de comunicar i les mesures de seguretat que 
s’han d’aplicar per a procedir a la comunicació. 
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Si l’encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització 
internacional, en virtut del Dret de la unió o dels Estats membres que li sigui aplicable, 
informarà al responsable d’aquesta exigència de manera prèvia, llevat que el Dret ho 
prohibeixi per importants raons d’interès públic. 
 
Subcontractació. No subcontractar cap de les prestacions que formen part de l’objecte 
d’aquest contracte que comportin el tractament de dades personals, llevat els serveis 
auxiliars necessaris pel normal funcionament dels serveis de l’encarregat. Si fos 
necessari subcontractar algun tractament, aquest fet s’haurà de comunicar 
prèviament, i per escrit al responsable, amb una antelació d’UN MES, indicant els 
tractaments que es pretenen subcontractar i identificant de forma clara i inequívoca 
l’empresa subcontractista i les seves dades de contacte. La subcontractació podrà dur-
se a terme si el responsable no manifesta la seva oposició en el termini de temps 
establert. El subcontractista, que també tindrà la condició d’encarregat del tractament, 
està obligat igualment a complir les obligacions establertes en aquest document per 
l’encarregat del tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a 
l’encarregat inicial regular la nova relació de forma que el nou encarregat quedi 
subjecte a les mateixes condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat...) i 
amb els mateixos requisits formals que ell, en el que es refereix a l’adequat tractament 
de les dades personals i a la garantia dels drets de les persones afectades. En el cas d’ 
incompliment per part del sots- encarregat, l’encarregat inicial seguirà sent plenament 
responsable davant del responsable en el referent al compliment de les obligacions. 
 
Mantenir el deure de secret respecte a les dades de caràcter personal a les que hagi 
tingut accés, com a conseqüència del present encàrrec, fins i tot després de que finalitzi 
el seu objecte. 
 
Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometin, de 
forma expressa i per escrit, a respectar la confidencialitat, i a complir les mesures de 
seguretat corresponents, de les que han d’informar-li convenientment. 
Mantenir a disposició del responsable la documentació acreditativa del compliment de 
l’obligació establerta a l’apartat anterior. 
 

e. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les 
persones autoritzades per tractar dades personals. 
 

f. Assistir al responsable del tractament en la resposta a l’exercici dels drets de: 
 

1. Accés, rectificació, supressió i oposició. 
2. Limitació del tractament 
3. Portabilitat de dades 
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració 

de perfils.) 
 

Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i 
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions 
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individualitzades automatitzades, davant de l’encarregat del tractament, aquest ha de 
comunicar-ho per correu electrònic a l’adreça del responsable d’aquest conveni. La 
comunicació ha de fer-se de forma immediata, i en cap cas més enllà del dia laborable 
següent al de la recepció de la sol·licitud, juntament, en el seu cas, amb altres 
informacions que puguin ser rellevants per a resoldre la sol·licitud. 

 
g. Dret d’informació. Correspon al responsable i l’encarregat de tractament, segons 

els casos, de facilitar el dret d’ informació en el moment de la recollida de les 
dades. 

h. Notificació de violacions de la seguretat de les dades. L’encarregat del tractament 
notificarà al responsable del tractament, sense dilació indeguda, i en qualsevol cas 
abans del termini màxim de 24 hores, i a través de l’adreça de correu 
dpd@elbaixllobregat.cat, les violacions de la seguretat de les dades personals que 
estiguin sota el seu càrrec i de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la 
informació rellevant per a la documentació i comunicació de la incidència. 

No serà necessària la notificació quan sigui improbable que aquesta violació de la 
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. 
 
Si se’n disposa, es facilitarà, com a mínim, la informació següent: 

 
 Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals, 

inclòs, quan sigui possible, les categories i el número aproximat dels interessats 
afectats, i les categories i el numero aproximat de registre de dades personals 
afectats. 

 En nom i les dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre 
punt 
de contacte en el que es pugui obtenir més informació. 

 Descripcions de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les 
dades personals. 

 Descripció de les mesures adoptades o proposades per a posar remei a la violació 
de la seguretat de les dades personals, inclòs, si procedeix, les mesures 
adoptades per mitigar els possibles efectes negatius. 

Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en que no hi 
sigui, la informació es facilitarà de forma gradual sense dilacions indegudes. 

 
i. Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les 

avaluacions d’impacte relatives a la protecció de dades, quan correspongui. 
j. Donar recolzament al responsable del tractament en la realització de les 

consultes prèvies a l’autoritat de control, quan correspongui. 
k. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el 

compliment de les seves obligacions, així com per la realització de les auditories 
o les inspeccions que realitzin el responsable o un altre auditor autoritzat per ell. 

l. Implantar les mesures de seguretat que permetin: 
 

a. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència 
permanents dels sistemes i serveis de tractament. 
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b. Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, 
en cas d’incident físic o tècnic. 

c. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures 
tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del 
tractament. 

d. Pseudonimitzar i xifrar les dades personals, en el seu cas. 
 

a. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar la seva identitat i dades 
de contacte al responsable. 

b. Destí de les dades. Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter 
personal i, si procedeix, els suports on consten, una vegada complida la 
prestació. La devolució ha de comportar l’esborrat total de les dades existents als 
equips informàtics utilitzats per l’encarregat. No obstant, l’encarregat pot 
conservar una còpia, amb les dades degudament anonimitzades, mentre puguin 
derivar-se responsabilitats de l’execució de la prestació. 

 
5. Obligacions del responsable del tractament 

Correspon al responsable del tractament: 
 

a) Entregar a l’encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d’aquest 
document. 

b) Realitzar una avaluació de l’ impacte en la protecció de dades personals de les 
operacions de tractament a realitzar per l’encarregat. 

c) Realitzar les consultes prèvies que correspongui. 
d) Vetllar, de forma prèvia, i durant tot el tractament, pel compliment del RGPD per 

part de l’encarregat. 
e) Supervisar el tractament, inclòs la realització d’ inspeccions i auditories. 

 
... 

Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vint-i-tresè.- Aprovar la subscripció del conveni col·laboració entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses 
en el marc de l’acció “suport a la creació, consolidació i creixement de 
microempreses per 2020-2021” subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
 

Aprovar la subscripció del conveni  
de col·laboració per a la prestació de  
serveis a persones emprenedores i 
empreses 
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Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
 
Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona en sessió celebrada el 28 de maig de 2020 
va aprovar el Pla de concertació “Xarxa de Governs Locals 2020-2023”,  que és 
l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions d’assistència i cooperació local de 
la Diputació de Barcelona, així com el seu Protocol general, que té com a finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implementació de les actuacions i dels 
recursos del Pla. 
 
Atès que per Decret d’Alcaldia número 540/2020, de data 31 de gener, es va aprovar, 
en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2016-2019 prorrogat 
transitòriament de la Diputació de Barcelona- Catàleg de serveis 2020, les sol·licituds 
de recursos econòmics i de suport pels programes i les actuacions elaborades pels 
diferents departaments municipals per poder participar en la convocatòria 2020, que 
va ser rectificat pel decret d’Alcaldia núm. 776/2020, de data 17 de febrer. 
 
Atès que en la part resolutiva de l’ esmentat Decret es va sol·licitar a l’Àrea de 
Desenvolupament Econòmic Local- Polítiques de teixit productiu- de la Diputació de 
Barcelona un ajut pels “Centres locals de serveis a les empreses (CLSE)”. 
 
Atès que la sol·licitud d’ajut que va presentar l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat va 
indicar que es tractava d’una actuació conjunta entre l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat,  i que per part de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat l’execució la realitzaria l’ ens instrumental Procornellà, SA amb 
NIF A5828334. I així mateix, es van annexar, a la sol.licitud del recurs els documents: 
“Documentació annexa a la sol·licitud - Catàleg de serveis i activitats 2020-Execució 
conjunta”,“ Carta adhesió execució conjunta” i formularis associats d’ ambdós 
ajuntaments (documentació que s’adjunta). 
 
Atès quela raó d’aquesta actuació conjunta esdevé per tal d’accedir a un major 
finançament, enguany l’execució de l’actuació es realitza de manera supramunicipal 
conjuntament amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, essent l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat l’ ens sol·licitant i titular de la subvenció, mentre que 
l’Ajuntament d’Esplugues és l’ ens executor d’un 25% de l’actuació i percebrà aquest 
percentatge pels seus serveis prestats. 
 
Atès que per dictamen de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de 
data 28 de maig de 2020, es va resoldre el procediment de concessió d’ajuts econòmics 
i, així mateix, la seva aprovació, en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2020; dintre 
dels quals, els corresponents a ’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, entre d’altres, el 
que es detalla a continuació: 
 
Centre d’Empreses de Procornellà 
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RECURS/ACTUACIÓ IMPORT CONCEDIT Unitat 

prestadora 
Codi 
XGL 

Centres locals de 
serveis a les 
empreses (CLSE) 

Suport a la Creació, 
Consolidació i 
Creixement de les 
microempreses 

2020: 140.000€ 
2021: 140.000€ 

Servei Teixit 
Productiu 

20/Y/28
4864 

 
Atès que aprovada la concessió d’ajut i acceptada per l’Ajuntament de Cornellà de 
Llobregat segons Decret d’Alcaldia núm. 2020/1763, de data 19 de juny, s’ha de 
procedir a la seva formalització amb l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, mitjançant 
un conveni de col·laboració, la forma de regular l’execució conjunta pels dos 
ajuntament de l’actuació “Suport a la creació, consolidació i creixement de 
microempreses, dins del recurs suport als CLSE del programa de Polítiques del teixit 
productiu del Catàleg de serveis i activitats 2020 de la Xarxa de Governs Locals 2020-
2023 de la Diputació de Barcelona. 
 
Vist l’informe favorable emès pel Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia. 
Atès que s’acompanya amb la proposta de conveni, la preceptiva Memòria, sobre la 
necessitat i oportunitat de la subscripció del conveni. 
 
Atès que la naturalesa d’aquest conveni és administrativa i es regeix per allò que 
disposa la normativa d’aplicació, i concretament el Títol Preliminar de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, els Capítols I  i II del Títol IX de la Llei 
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Atès  que per la seva gestió i tramitació s’ha tingut en compte el contingut  la circular 
3/2017 de la Secretaria General d’aquest Ajuntament, de 13 de setembre de 2017, 
sobre els convenis administratius. 
 
Atès que en l’expedient figura l’informe de la Secretaria General. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en 
virtut de les delegacions Plenàries acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària 
el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, de data 18 de juliol de 2019. 
 
El President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, a proposta de la 
Tinenta d’alcalde i Regidora delegada de Presidència, una vegada dictaminat per la 
Comissió, proposa a la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, l’adopció dels 
següents: 
   

ACORDS 
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Primer.- Aprovar la subscripció del conveni de col·laboració a formalitzar  entre 
l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat per a la 
prestació de serveis a persones emprenedores i empreses en el marc de l’acció “Suport 
a la creació, consolidació i creixement de Microempreses”, per tal de desenvolupar 
l’acció en els termes que figuren en la subvenció sol·licitada i  concedida per la 
Diputació de Barcelona que es fa referència en la part expositiva de la present 
resolució, i que en el cas de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat serà desenvolupada 
per l’empresa municipal PROCORNELLÀ, S.A., a través del servei del Centre d’Empreses; 
facultant al senyor Antonio Balmón Arévalo, Alcalde de Cornellà de Llobregat, perquè 
en nom i representació d’aquest Ajuntament, signi el mateix, mitjançant la subscripció 
del document següent: 
 
“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE CORNELLÀ DE LLOBREGAT I L’AJUNTAMENT 
D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A PERSONES 
EMPRENEDORES I EMPRESES EN EL MARC DE L’ACCIÓ “SUPORT A LA CREACIÓ, 
CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE MICROEMPRESES” 
 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb NIF P-0807200A, representat pel Sr. Antonio 
Balmón Arévalo, amb domicili a Plaça de l’Església, 1 de Cornellà de Llobregat, en 
qualitat d’alcalde; facultat per aquest acte segons acord de la Junta de Govern Local de 
data XX de XXXX de 2021, assistit per la Sra. Carmen Alonso Higuera, secretària 
general, als efectes de fe pública previstos per l’article 
3.2 del Reial Decret 128/2018, que dóna fe de l’acte. 
 
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, amb NIF P0807600B, representat per la Sra. Pilar 
Díaz Romero, amb domicili en Plaça Santa Magdalena, 5-6 d’Esplugues de Llobregat, 
en qualitat d’alcaldessa; facultada per aquest acte segons acord de la Junta de Govern 
Local de data 27 de març de 2020, assistida pel Secretari de la corporació, Sr. Pedro 
Carmona Pérez. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per atorgar el 
present conveni, i 
 
   MANIFESTEN 
 
I. L’àmbit local continua sent per molts motius, l’àmbit de referència idoni per la 

prestació de determinats serveis a persones emprenedores i empreses, així com per 
l’ impuls de projectes tractors que desenvolupin el territori i millorin la qualitat de 
vida dels seus habitants. 

 
D’altra banda, la cooperació i la concertació han estat i han de continuar sent dos dels 
pilars en els que es recolzen les polítiques de suport a les persones emprenedores i 
empreses. 
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II. Es fa imprescindible posar el focus d’atenció de la prestació dels serveis en el 
beneficiari final, és a dir, la persona emprenedora o empresa, amb l’objectiu de 
millorar l’impacte de les polítiques realitzades. 

 
Tanmateix, l’evolució en les necessitats de les persones emprenedores i empreses ha 
d’anar acompanyada d’una adaptació i ampliació del catàleg de serveis ofert pels 
ajuntaments que requereix d’una major dimensió i interrelació. 
 
Tenint en compte la problemàtica no resolta en relació amb el finançament del món 
local i, per tant, davant l’escassetat de recursos és encara més necessari implementar 
fórmules que permetin el seu màxim aprofitament. En aquest sentit, es considera la 
cooperació supramunicipal una de les eines que ho ha de permetre. 
 
III. Els dos ajuntaments sotasignats disposen d’un Centre Local de Serveis a les 

Empreses comú (en endavant CLSE) que, per definició, presta serveis a les persones 
emprenedores i empreses del seus respectius municipis. En el cas de l’Ajuntament de 
Cornellà, aquests serveis els realitza l’ EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓ SOCIAL, 
URBANA I ECONÒMICA DE CORNELLÀ, S.A. (PROCORNELLÀ), que executarà les 
accions incloses a l’objecte del present conveni. En el cas de l’ajuntament 
d’Esplugues, és la pròpia corporació qui executa les accions. 
 

IV. Ambdós ajuntaments consideren, per tal de millorar l’eficiència de la gestió pública, 
facilitar la utilització conjunta de mitjans i serveis públics y contribuir a la realització 
d’activitats d’ utilitat pública, la creació d’un àmbit comú de prestació dels serveis 
oferts pels respectius CLSE, amb especial incidència, encara que no de forma 
excloent, en les accions de formació i divulgació, com ara cursos, seminaris, tallers i 
conferències adreçats a emprenedors/es i empreses. 
 

V. La Diputació de Barcelona promou la cooperació entre ajuntaments en la prestació 
de serveis mitjançant la concessió d’ajuts a l’execució conjunta d’actuacions, en el 
marc del Catàleg de Xarxa de governs locals 2020-2023. 
 

VI. Ambdós ajuntaments han acordat la presentació davant la Diputació de Barcelona 
d’una única sol·licitud d’ajut i d’una “Carta d’adhesió a l’execució conjunta” de 
l’actuació SUPORT A LA CREACIÓ, CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE 
MICROEMPRESES, dins del recurs suport als CLSE del programa de Polítiques del 
teixit productiu del Catàleg de serveis 2020. 

 
Aquesta sol·licitud ha estat presentada per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat en 
nom propi i de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, acompanyada de les respectives 
memòries i pressupostos. En aquest sentit, s’ha acordat que, en raó de la diferent 
intensitat de serveis prestats per cada ajuntament, el 75% de l’ajut sol·licitat correspon 
a l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i el 25% a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat. 
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La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha acordat en data 28/05/2020 la 
concessió, entre d’altres, d’un ajut econòmic total de 280.000,00 € , amb codi 
20/Y/284864 a aquesta actuació conjunta; partida pressupostària de la Diputació de 
Barcelona G/30103/43300/46280, desglossat en dues anualitats de la forma següent: 
 

Import atorgat 2020 140.000,00 € 
Import atorgat 2021 140.000,00 € 
  Total 280.000,00 € 

 
Correspon, en conseqüència, concretar els termes de l’execució conjunta d’aquesta 
actuació. 
 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord i reconeixent-se plena capacitat per a 
aquest acte, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents: 
 
 
PACTES 
 
Primer. Objecte. 
 
L’objecte del present conveni és regular l’execució conjunta pels ajuntaments de 
Cornellà de Llobregat i d’Esplugues de Llobregat de l’actuació SUPORT A LA CREACIÓ, 
CONSOLIDACIÓ I CREIXEMENT DE MICROEMPRESES, dins del recurs suport als CLSE del 
programa de Polítiques del teixit productiu del Catàleg de Xarxa de governs locals 
2020-2023. 
 
Segon. Compromisos de les parts. 
 
Les dues parts es comprometen a executar de manera conjunta i/o coordinada les 
següents accions: 
 
 
Informació i assessorament personalitzats a persones emprenedores i empreses. Per tal 
de complementar aquest servei i en funció de les necessitats que en el seu cas es 
detectin, es podrà derivar usuaris a un o altre CLSE quan l’especificitat de la temàtica 
objecte de l’assessorament ho requereixi. 
 
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, així mateix, es compromet, específicament, a 
executar com ens beneficiari, les accions següents : 
 
1.- Serveis d’informació : 
Nombre de serveis d’informació a persones emprenedores : 2.400 Nombre de serveis 
d’informació a empreses : 2.880 
 
2.-Atenció a consultes de persones emprenedores Nombre de consultes de persones 
emprenedores: 3.200 Nombre de consultes d’empreses : 3.520 
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3.- Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa o altres metodologies d’anàlisi de 
viabilitat Nombre total de plans d’empresa assessorats : 240 
Nombre d’empreses que es crearan amb un pla d’empresa finalitzat : 96 
 
4.- Accions de sensibilització a l’emprenedoria 
Nombre d’accions de sensibilització a l’emprenedoria : 96 Nombre d’accions de 
sensibilització a les empreses : 64 
 
5.- Accions de formació empresarial 
Nombre d’accions formatives:  64 
 
6.- Allotjaments 
Nombre d’empreses allotjades al llar de l’any : 304 
 
7.-Utilització del servei 
Nombre total de persones potencialment emprenedores ateses (menors de 18 anys) : 
1440 Nombre total de persones emprenedores ateses (majors de 18 anys) : 400 
Nombre total d’empreses ateses : 224 
 
8.- Nombre de llocs de treball generats per les empreses creades amb el suport del 
centre : 160 
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, així mateix, es compromet, específicament, a 
executar com ens executor1, les accions següents : 
1.- Serveis d’informació : 
Nombre de serveis d’informació a persones emprenedores : 260 Nombre de serveis 
d’informació a empreses : 60 
 
2.-Atenció a consultes de persones emprenedores Nombre de consultes de persones 
emprenedores: 200 Nombre de consultes d’empreses : 30 
 
3.- Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa o altres metodologies d’anàlisi de 
viabilitat Nombre total de plans d’empresa assessorats : 60 
Nombre d’empreses que es crearan amb un pla d’empresa finalitzat : 10 
 
4.- Accions de sensibilització a l’emprenedoria 
Nombre d’accions de sensibilització a l’emprenedoria : 40 Nombre d’accions de 
sensibilització a les empreses : 4 
 
5.- Accions de formació empresarial 
Nombre d’accions formatives : 16 
 
 
6.- Allotjaments 
Nombre d’empreses allotjades al llarg de l’any : 14 
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7.-Utilització del servei 
Nombre total de persones emprenedores ateses (majors de 18 anys) : 180 Nombre 
total d’empreses ateses : 40 
 
8.- Nombre de llocs de treball generats per les empreses creades amb el suport del 
centre : 20 
 
Així mateix, les dues parts difondran entre els habitants i empreses dels seus municipis 
les activitats objecte de l’actuació conjunta i derivaran els potencials usuaris d’aquestes 
activitats. 
 
Tercer. Seguiment 
 
El personal tècnic d’ambdós ajuntaments es reunirà periòdicament per fer la valoració 
corresponent de l’evolució de l’actuació conjunta així com per abordar qualsevol 
qüestió que es consideri d’interès per al seu desenvolupament. 
 
Quart. Aportació econòmica. 
 
L’Ajuntament de Cornellà , com a responsable i beneficiari de l’ajut total de 280.000 € 
atorgat per la Diputació de Barcelona i tot d’acord amb la Carta d’adhesió conjunta 
subscrita i presentada juntament amb la sol·licitud de subvenció , un cop ingressat 
l’ajut per part de l’entitat atorgant, i prèvia justificació davant d’aquest Ajuntament de 
les despeses realitzades per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, iniciarà els tràmits 
necessaris per realitzar el pagament del 25% de la subvenció atorgada, fins un màxim 
de 70.000€. 
 
En el cas que, un cop revisada/es la/es justificació/ns finals de les despeses realitzades 
pels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, es produís una minoració de l’ajut 
atorgat, per causa imputable  a  l’Ajuntament  d’Esplugues  de  Llobregat,   aquesta   
minoració   s’aplicarà   al   25% de l’import de l’ajut corresponent. 
Aquesta justificació haurà de consistir en la presentació de la següent documentació: 
 

- La memora explicativa de les accions realitzades 
- La relació de les despeses que s’han generat a càrrec de les actuacions 

subvencionables, desglossades per Capítols de Despesa que estableix l’Ordre 
EHA/3565/2008 de 3 de desembre, a on constin les dades que figuren en el 
formulari C403 que recull el decret de justificació de la Diputació de Barcelona. 
 

- La documentació acreditativa de les despeses abonades que figuren en la relació de 
les despeses justificades 

 
Qualsevol altra document que requereixi la Diputació de Barcelona. 
 
L’aportació econòmica serà abonada per l’Ajuntament de Cornellà mitjançant 
transferència bancària al compte corrent que determinarà la Tresoreria Municipal de 
l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat. 
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Cinquè. Compliment i Modificació. 
 
El present conveni s’haurà de complir en els seus propis termes. No obstant això, serà 
susceptible de modificació del seu contingut sempre que així s’acordi i es formalitzi 
entre ambdues parts amb els mateixos requisits i formalitats que es van seguir, per la 
concertació d’aquest. 
L’incompliment de les obligacions suposarà la resolució del present conveni. 
 
Sisè. Vigència. 
 
La vigència del conveni compren els anys 2020 i 2021, de conformitat als termes 
previstos a l’article 49 h) de la Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic (LRJSP) 
 
Setè. Dades de caràcter personal i confidencialitat. 
 
Ambdues parts s’obliguen, en relació amb totes les dades o informacions de caràcter 
personal de les persones emprenedores i empreses participants en els diferents serveis i 
activitats a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa vigent en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
 
D’altra banda, tota la informació i documentació de les persones emprenedores i 
empreses participants en els diferents serveis i activitats seran tractades 
confidencialment per ambdues parts. 
 
Vuitè. Extinció. 
 

1. Pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte o per incórrer en 
causa de resolució. 
 

2. Són causes de resolució: 
 

a) Els transcurs del termini de vigència del conveni sense haver-se acordat la pròrroga 
d’aquest. 

b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part d’algun dels 

signants. 
 

En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 
requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions o 
compromisos que es consideren incomplits. Aquest requeriment serà comunicat al 
responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni i 
a les altres parts signats. 
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Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persistís l’incompliment, la part 
que el va dirigir notificarà a les parts signats la concurrència de la causa de resolució i 
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà 
comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’hagués previst. 
 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 
e) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres 

lleis. 
 
Novè. Règim jurídic. 
 
Aquest conveni es regeix, per a la seva interpretació i desenvolupament, per les 
presents clàusules, i en tot allò no previst en les mateixes, pels articles del 47 al 53 de 
Llei 40/2015, d’ 1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP). 
 
 
Desè. Jurisdicció. 
 
El present conveni té naturalesa administrativa i està sotmès al règim jurídic de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre (LRJSP). Les discrepàncies que puguin sorgir en la seva aplicació 
seran resoltes per mutu acord de les parts i si fos necessari, es podran acollir als 
Tribunals de la Jurisdicció Contenciós Administrativa que corresponguin. 
 
I en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen el present conveni, per 
duplicat en  el lloc i data que s’assenyalen. 
 
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
 
 
Per l’Ajuntament Cornellà de Llobregat Per l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
L’alcalde L’alcaldessa 
Antonio Balmón Arévalo Maria del Pilar Diaz Romero  
La secretària general El secretari 
 
 
Carmen Alonso Higuera Pedro Carmona Pérez” 
 
Segon.- Encarregar al Departament de Programes de l’Alcaldia que realitzi el 
seguiment de les obligacions que es contreuen en el conveni. 
 
Tercer.- Comunicar el contingut del present acord a l’Ajuntament d’Esplugues de 
Llobregat, a l’empresa municipal PROCORNELLÀ, S.A. i al Departament municipal 
d’Intervenció, pel seu coneixement i efectes, així com a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, als previstos per l’article 309.1 del ROAS. 
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Quart.- Difondre el contingut d’aquest acord 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”  
   
 Cinquè.- Comunicar aquest acord al Registre de convenis de col·laboració  i cooperació 
de la Generalitat , acompanyant d’una còpia de la seva formalització, dins dels tres 
mesos següents a aquesta, en els termes i als efectes previstos a la Resolució de la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya de 31 de juliol de 2017. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-quatrè.- Incoar expedient sancionador contra els propietaris i/o 
conductors dels gossos  perillosos  relacionats a l’ expedient G0-004/2020. 
 

Incoar exp. Sancionador 
G0-004/2020 de gossos   
perillosos   

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al document adjunt anomenat Annex Sancions Setembre-
Desembre 2020, aixecades per agents 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 i la llei 50/99, de 23 de setembre sobre el règim jurídic de la 
tinença d’animals potencialment perillosos. 
  
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits al règim sancionador definit a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol de referència. 
 
Atès el que disposa l’article 64.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es pot sancionar per la comissió d'infraccions lleus i 
greus amb sanció de les quanties fixades a la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada al DOGC núm. 8124, de 30 
d’abril de 2020, que afegeix una lletra, la g, a l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 10/99, 
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del 30 de juliol citada i que modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la mateixa Llei i 
l’apartat 1 de l’article 11 de la mateixa Llei. 
 
Atès que, de conformitat amb l’art. 85 si l’infractor reconeix la seva responsabilitat i si 
procedeix al pagament voluntari abans de la resolució de l’expedient, l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà dues reduccions de, com a mínim, el 20 
% sobre l’import de la sanció proposta, essent aquests acumulables entre sí. Les 
esmentades reduccions, hauran d’estar determinades en la notificació d’iniciació del 
procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
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’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
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 que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, publicat al 
BOPB de 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa proposa els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedients sancionadors pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’Annex adjunt anomenat ANNEX 
SANCIONS Setembre-Desembre 2020, l'import de la liquidació inicial es fixa en CENT 
VINT-I-SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA euros amb VUITANTA cèntims (126.580,80€).  
  
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de Programes de l’Alcaldia  i  
que el règim de recusació de l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 de 
1 d’octubre abans esmentada. 
  
Tercer.- Notificar als interessats del seu dret a presentar al·legacions contra la incoació 
del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de el 
dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 82.2 Llei 39/2015 de 1 
d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del mateix article i a la lletra f) de 
l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar la seva decisió de no realitzar 
al·legacions ni aportar nous documents o justificacions amb la qual cosa es donarà per 
realitzat el tràmit. 
Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es notifica 
serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent per a que 
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dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de Govern Local, 
acordarà el que estimi adient. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament la 
seva responsabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de l’import de les sancions que 
puguin derivar-se, de com a mínim un 20 %, sempre que l’interessat renunciï a 
qualsevol acció o recurs contra la sanció. Igualment podrà efectuar pagament 
voluntari, el que podrà derivar en una segona reducció acumulativa del 20%. El 
pagament de l’import reduït, dins el termini concedit per al·legacions sense efectuar-
ne, suposarà la tàcita renúncia a exercir cap acció o recurs contra la sanció, esdevenint 
aquesta definitiva i admesa.  
 
 
ANNEX  SANCIONS setembre-desembre 2020 
 

1) Sr. Anass El Bakkali Ahjit, amb NIF. núm. 46476388N propietari 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: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2027 el dia 02/09/2020 a les 
2hores a l’Av.  Baix Llobregat, núm. 87 varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent i   
d) per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució.  
 

2) Sr. Angel Diego Preciado Lozano amb Passaport: núm. 6105041 propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Pit Bull de nom Mena segons acta aixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana, pels motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4424 el dia 11/09/2020 a les 
00:05 hores a la Plaça Avet s/n varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) portar el gos deslligat i sense morrió 
e) i  per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i 4 greus previstes a l’article 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,40€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

3) Sr. Miguel Angel Gutiérrez Rojo, amb NIF. núm. 35026529J propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom KALI segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2093 el dia 03/09/2020 a les 
23.10h a l’Av. Pablo Picasso 10, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents: 
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

4) Sra. Aroa Gracia Lopez amb NIF. núm. 49873637T propietària i/o conductora 
d’un gos de raça Pit Bull de nom desconegut segons acta aixecada pels agents de la 
Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2027 el dia 02/09/2020 a les 
00:27h al Carrer Doctor Arús 13 varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

5) Sr. Jorge Alcántara Garcia amb NIF. núm. 47830674N propietari i/o conductor 
d’un gos de raça Stafforshire de nom CHACHA segons acta aixecada pels agents de 
la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
L’Agent amb número de carnet professional 480 el dia 05/09/2020 a les 18.50h a Av. 
Baix Llobregat 119, va advertir els fets sancionables, tipificables com les infraccions 
següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) I per portar el gos deslligat i sense morrió. 

 
Qualificar la falta comesa com a 3 infraccions greus previstes a l’article 7 de la Llei 
10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.003,00€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.401,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

6) Sr. Rubèn Eduardo Rodríguez Zorrilla, amb NIF. núm. 47833671L propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Pit Bull de nom DUKE/DUKITO segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4424 el dia 20/09/20, a les 22:20 
hores a la Crta. d’Esplugues 238, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d) per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

7) Sr. Christian Bryan Pionce Panchana, amb  NIE núm. X7704073Q propietari i/o 
conductor 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: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 18.564 el dia 18/09/20, a les 10:50h a 
la Plaça Catalunya, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les infraccions 
següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,   
d) i per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

8) Sra. Zaira del Moral Guerrero, amb NIF 48066504T propietària i/o conductora 
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: 

 



 
 

 
 

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

 

 
 

 
 
 

43

Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4641 el dia 24/9/2020, a les 
21:45 hores al carrer Cirerer s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents: 
  

a) Posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil ,  

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i dues greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.302,00€  
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.781,20€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

9) Sra. Naraly Vanessa Diaz Ponce, amb NIF núm. 48074016Z propietària i/o 
conductora 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: 

 
Els Agents amb números de carnet professional  2204 i 4719 el dia  14/10/2020, a les 
15:25 hores al carrer Segarra núm. 1 varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents: 
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
b) per posseir i portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d)  i per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€  
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

10) Sra. Noemí Peregrín Gaztañaga, amb  NIF núm. 47896593J  propietària i/o 
conductora 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: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4705 el dia  20/10/2020, a les 
00:30 hores a l’Av. República Argentina, núm. 5, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents: 
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d) per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€ 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

11) Sra. Yaiza Muñoz Jerez,  amb  NIF núm. 47582323S  propietària i/o 
conductora d’un gos  de raça Stafforshire, de nom Jumanji segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 18564 i 6975 el 19/10/2020, a les 
8:10h al carrer Rugbi núm. 2 varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents: 
   

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil , 
d) per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€  
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

12) Sr. Joel Picon Martínez, amb NIF núm. 47952896N propietari i/o conductor 
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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Els Agents amb números de carnet professional 4705 I 2027 el dia 22/10/20, a les 23:23  
hores a la Plaça Sant Ildefons s/n varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€  
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

13) Sra. Noemí Peregrín Gaztañaga, amb  NIF núm. 47896593J  propietària i/o 
conductora 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: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 4705 i 2027 el dia 23/10/020, a les 
00:30 hores al carrer Dr. Arús núm. 2 varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil, 
d) per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip.  

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€  
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

14) Sr. Miguel Angel Gómez Barbancho, amb NIF. núm. 48066232G propietari i/o 
conductor 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: 
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Els Agents amb números de carnet professional 18564 i 22104 el dia 05/11/20, a les 
17:10 hores al Carrer Freixe núm. 9 varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

15) Sr. Christian Bryan Pionce Panchana, amb NIE núm. X7704073Q propietari i/o 
conductor d’un gos  de raça Pit bull  de nom Queen segons acta ixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional  2027 i 3557 el dia 13/11/20, a les 
23:53 hores a la Plaça Catalunya, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d)  i per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

16) Sr. José Antonio Morán García, amb NIF. núm. 46557530X propietari i/o 
conductor 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: 
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Els Agents amb números de carnet professional  4641 i 2030 el dia 15/11/20, a les 
20:55 hores al carrer República Argentina encreuament amb carrer Avellaner, varen 
advertir els fets sancionables, tipificables com les infraccions següents:  
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,   
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€ El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

17) Sr. Jim Michael Juárez Merchan amb NIF. núm. 44123490Z propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom SAYKO segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 4713 i 4704 el dia 18/11/20, a les 15:15 
hores l’Av. Parc de Can Mercader s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:  
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€ El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

18) Sr. Miguel Angel Salcedo Sánchez, amb NIE. núm. X8804741L propietari i/o 
conductor d’un gos de raça American Pitbull Terrier de nom MAX segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2093 el dia 16/12/20, a les 23:20 
hores a l’Av. Sant Ildefons 18, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents: 
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent  

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i dues greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.302,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.781,20€ El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

19) Sr. Francisco Luque Fernández amb NIF. núm. 47778259Z propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom KIRA segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 4786 i 2027 el dia 17/12/20, a les 01:50 
hores a la Plaça Rosa Sensat, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d)  i  per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol i 13 la llei 50/99, de referència, i notificar la sanció d’import 
9.303,00€, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80 € El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

20) Sr. Christian Joel Mendoza Psico, amb NIE. núm. X9031960K propietari i/o 
conductor d’un gos de raça American Stafforshire de nom Chicho segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 



 
 

 
 

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

 

 
 

 
 
 

49

Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4786 el dia 19/12/20, a les 00:55 
hores a la Ctra. d’Esplugues núm. 40 varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent 
 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu prevista a l’article 7 de la Llei 10/99, 
de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 300 €, d’acord amb el que 
disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 180€ El pagament de la sanció bonificada comporta la 
renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

21) Sr. Rubén Eduardo Rodríguez Zorrilla, amb NIF. núm. 47833671L propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Stanford de nom DUKE segons acta aixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4786 el dia 27/12/20, a les 20:20 
hores a l’Av. Sant Ildefons 5, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€ El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

22) Sr. Rubén Eduardo Rodríguez Zorrilla, amb NIF. núm. 47833671L propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Pit bull de nom DUKITO segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4786 el dia 27/12/20, a les 20:20 
hores a l’Av. Sant Ildefons 5, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents: 
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a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€ El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

23) Sr. John Vincent Bezich, amb NIE. núm. X3611604Y propietari i/o conductor 
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: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4786 el dia 27/12/20, a les 22:14 
hores a l’Av. Sant Ildefons 5 varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:  
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€ El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

24) Sra. Judith Ramos Martin, amb NIF. núm. 47803688M  propietària i/o 
conductora d’un gos de raça Stafforshire de nom NARCO segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana, pels motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 3160, 4424, 4426, 4428 i 4776 el dia 
29/12/2020 a les 19:10 hores al carrer Caoba s/n, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents: 
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent i  
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d) per posseir el gos sense que estigui identificat correctament amb microxip. 
 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303,00€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,80€ El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-cinquè.- Incoar expedient sancionador contra els propietaris i/o 
conductors dels gossos  perillosos  relacionats a l’ expedient G0-001/2021. 
 

Incoar exp. Sancionador 
G0-001/2021 de gossos   
perillosos   

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al document adjunt anomenat Annex  Sancions gener-abril 
2021, aixecades per agents 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 i la llei 50/99, de 23 de setembre sobre el règim jurídic de la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
  
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits al règim sancionador definit a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol de referència. 
 
Atès el que disposa l’article 64.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es pot sancionar per la comissió d'infraccions lleus i 
greus amb sanció de les quanties fixades a la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada al DOGC núm. 8124, de 30 
d’abril de 2020, que afegeix una lletra, la g, a l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 10/99, 
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del 30 de juliol citada i que modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la mateixa Llei i 
l’apartat 1 de l’article 11 de la mateixa Llei. 
 
Atès que, de conformitat amb l’art. 85 si l’infractor reconeix la seva responsabilitat i si 
procedeix al pagament voluntari abans de la resolució de l’expedient, l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà dues reduccions de, com a mínim, el 20 
% sobre l’import de la sanció proposta, essent aquests acumulables entre sí. Les 
esmentades reduccions, hauran d’estar determinades en la notificació d’iniciació del 
procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
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’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
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 que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, publicat al 
BOPB de 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa proposa els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedients sancionadors pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’Annex adjunt anomenat ANNEX 
SANCIONS gener-abril 2021, l'import de la liquidació inicial es fixa en CENT SEIXANTA-
DOS MIL CINQUANTA-DOS € amb VINT cèntims (162.052,20€). 
 
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de Programes de l’Alcaldia i 
que el règim de recusació de l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 de 
1 d’octubre abans esmentada. 
  
Tercer.- Notificar als interessats del seu dret a presentar al·legacions contra la incoació 
del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de el 
dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 82.2 Llei 39/2015 de 1 
d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del mateix article i a la lletra f) de 
l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar la seva decisió de no realitzar 
al·legacions ni aportar nous documents o justificacions amb la qual cosa es donarà per 
realitzat el tràmit. 
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Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es notifica 
serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent per a que 
dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de Govern Local, 
acordarà el que estimi adient. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament la 
seva responsabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de l’import de les sancions que 
puguin derivar-se, de com a mínim un 20 %, sempre que l’interessat renunciï a 
qualsevol acció o recurs contra la sanció. Igualment podrà efectuar pagament 
voluntari, el que podrà derivar en una segona reducció acumulativa del 20%. El 
pagament de l’import reduït, dins el termini concedit per al·legacions sense efectuar-
ne, suposarà la tàcita renúncia a exercir cap acció o recurs contra la sanció, esdevenint 
aquesta definitiva i admesa.  
  
 
ANNEX  SANCIONS gener-abril 2021 
 

1) Sr. Jaumet Oswaldo Escalante Malgar, amb NIF. núm. 6364041, va resultar 
ser propietari i/o conductor/a d’un gos de raça STAFFORSHIRE de nom Tayson 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 4786 i 2027 el dia 14/01/21 a les 
22:43h. a la Plaça Llibertat s/n varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent    
d) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a  una infracció lleu i 4 greus previstes a l’article 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució.  
 

2) Sr. Christian Bryan Pionce Panchana, amb NIF núm. X7704073Q va resultar 
ser 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: 
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Els Agents amb números de carnet professional  3.241 el dia 27/01/21, a les 15:24 h.  a 
l’Av. Salvador Allende 14, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:    
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil ,   
d) i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a   una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303 €, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

3) Sr. Sergio La Torre Jiménez amb NIF núm. 478999941A va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Pit Bull de nom desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 2093 el dia 29/01/2021 a les 
00:05 h.  a l’Av. República Argentina, 64 varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) portar el gos deslligat i sense morrió 
e) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a   una infracció lleu i quatre greus previstes a l’article 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304€, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,4 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

4) Sr. Francisco Luque Fernández, amb NIF. núm. 47778259Z va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Rita segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4826 el dia 30/01/2021 a les 
00.30h.  al carrer de La Miranda, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a   una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

5) Sr. Sebastian Maya Meneses amb NIF. núm. 38443383X propietàri i/o 
conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Surco segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona: 

 
Els Agents amb números de carnet professional  4429 i 2027 el dia 06/02/2021 a les 
23:34h. al carrer Rugby s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

6) Sr. Wisner Eduardo Cerquera Martínez amb NIE. núm. X5508481G va resultar 
ser propietari i/o conductor d’un gos  de raça Stafforshire de nom DOLLAR/ROCKY 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 
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L’Agent amb número de carnet professional 2030 i 2026 el dia 07/02/2021 a les 
00.45h. al Pg. Federico Garcia Lorca s/n, va advertir els fets sancionables com infracció 
per: 
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

7) Sr. Luis Nuñez Viera, amb NIF. núm. 47953989R va resultar ser propietari i/o 
conductor 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: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 18564 i 18472 el dia 07/02/2021, a les 
16:26 h.  al C/Rubio i Ors cantonada Anselm Clave, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents:    

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,   
d) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

8) Sr. Francisco Luque Fernández, amb NIF. núm. 47778259Z va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Pit Bull de nom Troy segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 47040 i 2027 el dia 08/02/2021,  a les 
00:20 h. a la Plaça Catalunya, s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil ,  
d) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
e) I portar el gos deslligat i sense morrió. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes a l’article 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304 € 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,4 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

9) Sra. Sara Liseth Campuzano Ruge, amb Passaport núm. 923839328 va 
resultar ser propietària i/o conductora d’un gos de raça Stafforshire de nom Juanita 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen, 

 
L’Agent amb número de carnet professional 1691 el dia 08/02/2021, a les 15:45h. a la 
Guàrdia Urbana,  va advertir els fets sancionables, tipificables com les infraccions 
següents:    
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
d) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

10) Sr. Jordan Rafael Valverde Carpio, amb NIF núm. 06314359P propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Pit Bull de nom Kiler segons acta aixecada pels agents 
de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 1387 i 4422 el dia 17/02/2021, a les 
17:50 h. al C/ Bonavista s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents: 
    

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i una greu previstes a l’article 7 de la 
Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 3.301 €  d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 1.980,6€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

11) Sr. Dario Gabriel Peralvo Jiménez, amb NIF núm. 48074016Z va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Pit Bull de nom Toby segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 3160, 4424, 4428, 4776 i 4800 el dia 
24/02/2021, a les 19:40 h.  al C/ Baix Llobregat amb C/ Verge Montserrat, varen 
advertir els fets sancionables, tipificables com les infraccions següents:  
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
b) per posseir i portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d)  i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303 €  
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

12) Sr. Lenin Llich Sánchez Piche,  amb  NIF núm. 47582323S va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos  de raça Stafforshire, de nom Chispa segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 4704 en 20/02/2021, a les 16:58h. al 
C/Rubio i Ors, 65 varen advertir els fets sancionables, tipificables com les infraccions 
següents:    
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a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil , 
d) per portar el gos deslligat i sense morrió. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303 € d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

13) Sr. Melvin Oswaldo Hernández Molina, amb NIE núm. X6864583A va resultar 
ser propietari i/o conductor d’un gos  de raça Stafforshire  de nom Buitton segons 
acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, 
pels motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4713 el dia 07/03/2021, a les 
21:15h. a C/Camèlies 2, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:    
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) per portar el gos deslligat i sense morrió 
e) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i quatre greus previstes a l’article 7 
de la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304 € 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,4 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

14)  Sr.  José Antonio Robledo García, amb  NIF núm. 52627595F  va 
resultar ser propietari i/o conductor 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: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4713 el dia 07/03/2021, a les 
20:05 h. al C/Rubio i Ors 55 varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents: 
   

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil, 
d) Portar el gos deslligat i sense morrió, i 
e) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.  

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 12.304 €  
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 7.382,4 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

15)  Sr. Bryan Ferrer Ballesta, amb NIF. núm. 48064881X va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça Pit Bull  de nom Ivar segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 4422 i 1387 el dia 08/03/2021, a les 
19:32 h.  a  la Plaça de l’Església s/n varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i dues greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.302 €, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.781,2 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

16) Sra. Génesis Abigail Chaca Ilbis, amb NIE núm. X7704073Q va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos  de raça Stafforshire de nom Tobi segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4826 el dia 12/03/2021, a les 
23:10h.  l’Avda. Salvador Allende 49, en varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:    
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d)  i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303 €, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

17) Sr. Ivan Paez Estorch, amb NIF. núm. 47611328V va resultar ser propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Perla segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 3160, 4424, 4426, 4428, 4776 i 4800 el 
dia 26/03/2021, a les 18:55 h.  al carrer Llobregat 8, varen advertir els fets 
sancionables, tipificables com les infraccions següents:  
   

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
 

18) Sra. Jessenia Llanira Quevedo Ayala amb NIF. núm. 48070138T va resultar ser 
propietària i/o conductora 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: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2088 el dia 28/03/2021, a les 
23:05 h.  a la Plaça Carmen Amaya s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables 
com les infraccions següents:  
   

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a   una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

19) Sr. Amin Feitan Ben Taquit, amb NIF. núm. 45880383Y va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire  de nom Turco segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4705 el dia 07/04/2021, a les 
23:25 h.  al Passatge García Lorca, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent  

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i dues greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.302 €, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.781,2€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
 

20) Sra. Nadia Arzu Parla Cantero amb NIF. núm. 43574725Y va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Pit Bull de nom Keila segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4705 el dia 07/04/2021, a les 
23:25 h.  al Passatge García Lorca, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:  
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i dues greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol i 13 la llei 50/99, de referència, i notificar la sanció d’import 
6.302 €, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.781,2€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

21) Sr. Dario Gabrile Peralvo Jiménez, amb NIF. núm. 47778259Z va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça American Stafforshire  de nom Toby 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 1699 el dia 07/04/2021, a les 
23:25 h. al carrer Avenir 1, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents: 
   

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i dues greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol i 13 la llei 50/99, de referència, i notificar la sanció d’import 
6.302 €, d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.781,2€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

22) Sra. Rosa Maria Ascanellas Álvarez, amb NIF. núm. 46760232J va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Bullmastiff/Stafforshire  de nom Vito 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional  2030 i 4786 el dia 27/12/20, a les 
20:20 h. a l’Av. Sant Ildefons 5, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents: 
   

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303 €, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 € El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

23) Sra. Felicita Rosa Cuaresma Palomino, amb NIE. núm. X1386892S va resultar 
ser propietària i/o conductora 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: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 1699 el dia 09/04/2021, a les 
21:05 h. al carrer Xiprer, 5  varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:  
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

24) Sr. Rubén Eduardo Rodríguez Zorrilla, amb NIF. núm. 47833671L va resultar 
ser propietari i/o conductor d’un gos de raça Pit bull de nom DUKITO segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4826 el dia 09/04/2021, a les 
19:30 h. a la Ctra. d’Esplugues, 60, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:  
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil, 
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent, 
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

25) Sra. María Camila Carvajal Sánchez, amb NIF. núm. 49819040M va resultar 
ser propietària i/o conductora d’un gos de raça Pit Bull  de nom Criso segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4705 el dia 10/04/2021 a les 
18:30 h.  al Carrer Rubio i Ors 294, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents: 
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent i  
d) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

26) Sr. Joaquin Allonza Parramón, amb NIF. núm. 46559458Y va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire  de nom Kimba segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 
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Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 1387 el dia 17/04/2021 a les 
20:05 h. al Carrer Anoia s/n, varen advertir els fets sancionables, tipificables com les 
infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent i  
d) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una  infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303 €, 
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 € El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

27) Sra. Silvia Alejandro Flores, amb NIF. núm. 47941164X va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos  de raça Stafforshire  de nom Daysi segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 1699 el dia 23/04/2021 a les 
22:30 h. al Carrer Rubio i Ors 81, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent i  
d) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una  infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

28) Sr. Hichan Boussaine, amb Passaport. núm. YN4241572 va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Mac segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 

 
Els Agents amb números de carnet professional 3160, 4424, 4426, 4428, 4800 i 4776 el 
dia 29/12/2020 a les 19:10 h. al carrer Caoba s/n, varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents: 
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a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent i  

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i dues greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 6.302€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 3.781,2€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

29) Sra. Silvia Lissette Valencia Lino, amb NIF. núm. 47803688M  va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos  de raça Stafforshire  de nom Nena segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 1833 el dia 28/04/2021 a les 
22:30h. al Carrer Doctor Arús, 8, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:  
  

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent i  
d) per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€ El pagament de la sanció bonificada comporta 
la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

30) Sr. Dario Gabriel Peralvo Jiménez, amb NIF núm. 48074016Z va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos  de raça Stafforshire  creuat amb Pit Bull de nom 
Chanel segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 4704 i 1144 el dia 27/03/2021, a les 
22:30 h.  al C/ Baix Llobregat amb C/ Verge Montserrat, varen advertir els fets 
sancionables, tipificables com les infraccions següents: 
   

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal, 
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b) per posseir i portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
c) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
d)  i per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes a l’article 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303 €  
d’acord amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-sisè.- Incoar expedient sancionador contra els propietaris i/o 
conductors dels gossos  perillosos  relacionats a l’ expedient G0-002/2021. 
 

Incoar exp. Sancionador 
G0-002/2021 de gossos   
perillosos   

Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al document adjunt anomenat Annex Sancions maig 2021, 
aixecades per agents 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 i 
la llei 50/99, de 23 de setembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos. 
  
Atès que els animals identificats es poden considerar com gossos potencialment 
perillosos, donat que reuneixen els requisits definits al règim sancionador definit a la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol de referència. 
 
Atès el que disposa l’article 64.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès que les faltes comeses són constitutives d’infraccions administratives previstes a 
l’article 7 de la dita Llei 10/99,  de 30 juliol, i que en  concordança amb el que 
determina l’art. 11.1 d’aquesta es pot sancionar per la comissió d'infraccions lleus i 
greus amb sanció de les quanties fixades a la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures 
fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les 
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, publicada al DOGC núm. 8124, de 30 
d’abril de 2020, que afegeix una lletra, la g, a l’apartat 3 de l’article 7 de la Llei 10/99, 
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del 30 de juliol citada i que modifica l’apartat 1 de l’article 10 de la mateixa Llei i 
l’apartat 1 de l’article 11 de la mateixa Llei. 
 
Atès que, de conformitat amb l’art. 85 si l’infractor reconeix la seva responsabilitat i si 
procedeix al pagament voluntari abans de la resolució de l’expedient, l’òrgan 
competent per resoldre el procediment aplicarà dues reduccions de, com a mínim, el 20 
% sobre l’import de la sanció proposta, essent aquests acumulables entre sí. Les 
esmentades reduccions, hauran d’estar determinades en la notificació d’iniciació del 
procediment i la seva efectivitat estarà condicionada al desistiment o renúncia de 
qualsevol acció o recurs en via administrativa contra la sanció. 
 
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’1 d’octubre de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
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 que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, en virtut 
de les delegacions efectuades per acord Plenari de data 2 de juliol de 2019, publicat al 
BOPB de 18 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa proposa els 
següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Incoar expedients sancionadors pel procediment abreujat contra els 
propietaris i/o conductors dels gossos que consten a l’Annex adjunt anomenat ANNEX  
SANCIONS maig 2021, l'import de la liquidació inicial es en VINT-I-QUATRE MIL TRES-
CENTS SET euros amb VUITANTA cèntims (24.307,80€).  
  
Segon.- Nomenar Instructora d’aquests expedients la Cap de Programes de l’Alcaldia  i  
que el règim de recusació de l’instructor es l’establert a l’article 24 de la Llei 40/2015 de 
1 d’octubre abans esmentada. 
  
Tercer.- Notificar als interessats del seu dret a presentar al·legacions contra la incoació 
del present expedient sancionador en un termini de 15 dies hàbils comptadors des de el 
dia següent al de la notificació de la present notificació ( art. 82.2 Llei 39/2015 de 1 
d’octubre) amb la possibilitat establerta a l’apartat 3 del mateix article i a la lletra f) de 
l’article 64 de la  mateixa norma, per poder manifestar la seva decisió de no realitzar 
al·legacions ni aportar nous documents o justificacions amb la qual cosa es donarà per 
realitzat el tràmit. 
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Transcorregut aquest termini si no es formulen al·legacions, la denúncia que es notifica 
serà considerada proposta de resolució, que s’ elevarà a l’òrgan competent per a que 
dicti la corresponent resolució sancionadora. No obstant això, la Junta de Govern Local, 
acordarà el que estimi adient. 
 
Quart.- Notificar la present resolució a l’interessat tot fent-li saber que, d’acord amb 
l’establert a l’article 64.2.d i 85 de la Llei 30/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques pot reconèixer voluntàriament la 
seva responsabilitat, la qual cosa suposarà una reducció de l’import de les sancions que 
puguin derivar-se, de com a mínim un 20 %, sempre que l’interessat renunciï a 
qualsevol acció o recurs contra la sanció. Igualment podrà efectuar pagament 
voluntari, el que podrà derivar en una segona reducció acumulativa del 20%. El 
pagament de l’import reduït, dins el termini concedit per al·legacions sense efectuar-
ne, suposarà la tàcita renúncia a exercir cap acció o recurs contra la sanció, esdevenint 
aquesta definitiva i admesa.  
 
 
 
 
 
ANNEX  SANCIONS maig 2021 
 

1) Sr. Daniel Garcia Garcia, amb NIF. núm. 47956908E, va resultar ser propietari 
i/o conductor d’un gos de raça STAFFORSHIRE de nom Chicho segons acta aixecada 
pels agents de la Guàrdia Urbana  que a continuació es relaciona, pels motius que 
s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4641 en data 02/05/21 a les 
19:05h. al Carrer Marcelino Menéndez Pelayo, 21 varen advertir els fets sancionables, 
tipificables com les infraccions següents: 
   

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent    

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i una greus previstes als articles 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 3.301€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 1.980,6€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució.  
 

2) Sr. Gaurav Singhal amb NIE núm. Y-6761917-T va resultar ser propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Dog de Bordeus de nom desconegut segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 
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Els Agents amb números de carnet professional 1458 en data 09/05/2021 a les 08:30 
hores a Av. Salvador Allende, 39, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 

3) Sr. Jhon Fernando Zamora Santana, amb NIF. núm. 44124779S va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Zeus segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 

 
Els Agents amb números de carnet professional 3160, 4424, 4426, 4428, 4776 i 4800 en 
data 12/05/2021 a les 18.24hores al carrer Arquitecte Calzada núm 5, varen advertir 
els fets sancionables, tipificables com les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

4) Sr. Eric Daniel Fajardo Quispe amb NIF. núm. 47658179V propietari i/o 
conductor d’un gos de raça Bullmastiff de nom Vito segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona: 
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Els Agents amb números de carnet professional 480 i 3241 en data 14/05/2021 a les 
04:45hores al Carrer Segarra 12, varen advertir els fets sancionables, tipificables com 
les infraccions següents:   
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal,  
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució 
 

5) Sr. Luiggi Aaron Paredes Cedeño amb NIF. núm. 49953471R va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça American Stanford (Stafforshire) de nom 
Akira segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 

 
L’Agent amb número de carnet professional 2083 i 2093 en data 23/05/2021 a les 
19:58hores a Parc Can Mercader s/n, va advertir els fets sancionables com infracció 
per: 
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) i  per portar el gos deslligat i sense morrió. 

 
Qualificar la falta comesa com a una infracció lleu i tres greus previstes als articles 7 de 
la Llei 10/99, de 30 de juliol, de referència, i notificar la sanció d’import 9.303€, d’acord 
amb el que disposa l’art. 11.1 de la mateixa Llei 10/99. 
 
En el cas de que l’infractor reconegui els fet, desistint de qualsevol acció o recurs i 
també procedeixi a fer pagament voluntari abans del termini fixat en la notificació, la 
quantia de la sanció quedarà reduïda per l’acumulació de les dues bonificacions legals 
previstes, en la suma global de 5.581,8 €. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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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: 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓI 
 
Urgent primer.- Aprovar la segona pròrroga del contracte del servei de 
prevenció, detecció, informació i sensibilització davant de les onades de fred i 
calor de les persones de més de 75 anys que visquin soles o acompanyades 
d’una altra persona de la seva mateixa edat. 
 

Aprovar segona pròrroga del  
Contracte del servei de prevenció  
davant les onades de fred i calor  

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i Administració, 
que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe del Cap del departament d’Acció social amb el vist i plau de la seva 
Regidoria, relatiu a la pròrroga  del contracte de Servei de prevenció, detecció, 
informació i sensibilització davant de les onades de fred i calor de les persones de més 
de 75 anys que visquin soles o acompanyades d’una altra persona de la seva mateixa 
edat en el municipi de Cornellà de Llobregat concertat amb “CREU ROJA ESPANYOLA”, 
segons Acord de la Junta de Govern de data 4 d’Octubre de 2019. 
 
Vista la clàusula 7 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “CREU ROJA ESPANYOLA” amb registre d’entrada núm. 
22053, de data 2 de Juny de 2021 mitjançant el qual  accepta la pròrroga de l’esmentat 
contracte. 
 
Atès que es donen raons d’urgència de l’expedient per tal de donar compliment al 
preavís i acceptació per ambdues parts, el contractista i l’Ajuntament, de conformitat a 
la clàusula 7 del PCAP. 
 
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, el President de la Comissió Informativa de Presidència i 
Economia, a proposta del Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració, proposa 
l’adopció dels següents 
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ACORDS 

 
Primer.- Aprovar la 2ª prorroga del contracte de Servei de prevenció, detecció, 
informació i sensibilització davant de les onades de fred i calor de les persones de més 
de 75 anys que visquin soles o acompanyades d’una altra persona de la seva mateixa 
edat en el municipi de Cornellà de Llobregat, adjudicat segons Acord de la Junta de 
Govern Local de data 4 d’Octubre de 2019, pel període comprès entre el 15 de 
Novembre de 2021 i el 14 de Novembre de 2022 per un pressupost de 16.161,11 Euros, 
IVA exempt. 
 
- Any 2021 : Del 15 de Novembre al 31 de Desembre.  
- Any 2022 : Del 1 de Gener a 15 de Febrer i del dia 1 de Juny al 31 d’Agost.  
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de caràcter plurianual amb aplicació als 
exercicis i pels imports següents:  
  

EXERCICI PARTIDA PRESUPOSTÀRIA IMPORT 
2021 0332 2311A 2130000   1.261,23 € 
2022 0332 2311A 2130000 14.899,88 € 

 
Total 16.161,11€ (IVA exempt) 

 
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius Pressupostos. 
 
Tercer.- Fixar la garantia definitiva en la quantitat de 808,06 Euros, de conformitat 
amb el Plec de Condicions particulars, la qual haurà d’ingressar el contractista en el 
termini de 15 dies següents, a comptar de la recepció del present acord. De no 
acomplir-se aquest requisit, per causes imputables a l’adjudicatari, l’Ajuntament 
declararà resolt el contracte. 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la pròrroga d’aquest contracte al Registre 
Públic de Contractes de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en el termini 
dels tres mesos següents a la seva formalització, de conformitat amb allò que preveu la 
Llei 9/2017 de CSP de 8 de novembre i difondre el contingut d’aquesta resolució en 
compliment del principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i 
permanent al Portal de Transparència, 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. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord al departament de Acció Social de l’Ajuntament de 
Cornellà de Llobregat, al Sr. Josep Monteagudo Margineda i a l’empresa adjudicatària. 
 
Sisè.- Donar compte a la propera Comissió Informativa d’Economia i Administració. 
 

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



 
 

 
 

 
              Plaça de l’Església, 1  08940 Cornellà de Llobregat 
                  Tel. 93 377 02 12 – Fax 93 377 89 00 
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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 trenta-cinc 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 23 de juliol 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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