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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

ACTA NÚM.  3/2022 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 4 DE 
FEBRER DE 2022. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 4 de febrer de dos mil vint-i-dos, 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 Flor1 
 
 
Tinents i Tinentes d'Alcalde  Sra. Emilia Briones Matamales 
    Sr. Claudio Carmona Vargas 
    Sr. Sergio Fernández Mesa 

  Sra. Lidia Gomez Pla2 
    Sr. Ot García Ruiz 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 

                                           
1 S’incorpora a la sessió durant la presentació i deliberació del punt tercer. 
2 S’incorpora a la sessió durant la presentació i deliberació del punt cinquè. 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 
 

 
PROPOSTES DE L’ÀREA D’ECONOMIA I ADMINISTRACIÓ  
 
Punt divuitè.- Aprovar l’adjudicació del contracte d’obres per la conservació, 
reparació i millora d’infraestructures urbanes a la ciutat de Cornellà de 
Llobregat (LOT 2 ASFALTAT), a favor de  PIME ASFALTOS AUGUSTA, S.L. 
 

Adjudicar el contracte d’obres per la millora 
d’infraestructures urbanes a Cornellà 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient instruït per la contractació amb les següents característiques: 
 
Objecte del contracte: Obres de conservació, reparació i millora d’infraestructures 
urbanes a la ciutat de Cornellà de Llobregat 
(LOT 2-ASFALTAT) 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert  
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Atès que la proposició admesa a la licitació pel LOT 2-ASFALTAT, és la de la següent 
empresa  
 
1)ASFALTOS AUGUSTA, S.L. 
 
Atès que la Mesa de Contractació es va reunir per procedir a la valoració de les 
ofertes presentades, proposant l’adjudicació ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (LOT 2-
ASFALTAT), per ser l’oferta més avantatjosa per aquest Ajuntament i complir tots els 
requisits fixats al Plec de Condicions aprovat per regir el present procediment, 
constant a l’expedient i al Perfil del Contractant les actes de la Mesa de Contractació, 
contenint tota la informació del procés. 
 
Vist que l’empresa ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (LOT 2-ASFALTAT)., va presentar la 
documentació requerida, entre ells  la garantia definitiva per import de 12.396,69.-
euros donant compliment a l’article 150.2 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de novembre. 
 
Atès que es donen raons d’urgència d’aquest expedient, ja que l’inici del present 
contracte està previst pel 1 de març de 2022. 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions acordades per aquest Ajuntament en sessió plenària que 
va tenir lloc el 2 de juliol de 2019 i publicat en el BOP  
 
(Butlletí Oficial de la Província)el dia 18 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 
 
Primer.- Adjudicar  a la PIME ASFALTOS AUGUSTA, S.L. (LOT 2-ASFALTAT),  el 
contracte d’obres de conservació, reparació i millora d’infraestructures urbanes a la 
ciutat de Cornellà de Llobregat, amb efectes 1 de març de 2022 fins el 29 de febrer de 
2024, amb estricta subjecció al Plec de Condicions Econòmic-Administratives aprovat 
per Junta de Govern Local de data  15 d’octubre del 2021, i a la seva oferta. 
 
Segon.- Establir com a preu màxim del LOT 2-ASFALTAT del contracte 247.933,88.- 
euros, IVA exclòs, més 52.066,12.- d’IVA 21 %, fent un total de 300.000,00.-euros IVA 
inclòs, amb un 6,2 % de descompte als preus unitaris relacionats a l’annex 1 del Plec 
de Condicions Tècniques. 
 
Tercer.- Formalitzar aquest contracte en document administratiu de conformitat al 
que disposa l’article 153 de la Llei 9/2017 de CSP, de 8 de novembre, dins el termini 
dels 15 dies hàbils següents a l’endemà de la notificació  del  present acord, haurà de 
concórrer a formalitzar el contracte. 
 
Quart.- Deixar sense efecte l’autorització de despesa aprovada a l’Acord d’inici per 
Junta de Govern Local de data 15 d’octubre de 2021.  
 
“Tercer.- Autoritzar la despesa de caràcter plurianual i fent ús de les facultats 
concedides per l’article 84 del R.D. 500/90, de 20 d’abril, ateses les circumstàncies 
excepcionals que concorren en el present expedient de contractació, aplicar la 
mateixa en els exercicis i els imports següents: 
 
Exercici        Partida Pressupostària                              Import (IVA inclòs) 
....... 
 
2021 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2    25.000,00.-euros 
2022 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2   150.000,00.-euros 
2023 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2   125.000,00.-euros 
                                                   ...... 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos.” 
 
Cinquè.- Reajustar les anualitats de la despesa d’aquest contracte, d’acord amb el 
que preveu l’article 96 del Reglament General de la Llei de Contractes de les 
administracions públiques, i en conseqüència  
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Autoritzar i disposar de la despesa plurianual amb aplicació als exercicis i imports 
següents: 
 
Exercici        Partida Pressupostària                                Import (IVA inclòs) 
 

2022 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2   112.500,00.-euros 
2023 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2   150.000,00.-euros 
2024 0112 1532A 6190001 Programa projectes urbans LOT 2    37.500,00.-euros 
 
                                                                    Total:     300.000.-euros   (IVA inclòs) 
 
subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Sisè.- Comunicar les dades relatives a 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 el 
LCSP, 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. 
 
Setè.- Notificar el present acord al Departament d’Espai Públic i a l’adjudicatari. 
 
Vuitè.- Nomenar responsable del contracte a la Sra. Anna Barbosa Pérez, Cap tècnic 
d’Espai públic donant conformitat a l’article 62 de la Llei 9/2017, de la CSP de 8 de 
novembre. 
 
Novè.- Donar compte del present acord a la propera Comissió Informativa 
d’Economia i Administració. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt dinovè.- Designar a la senyora Laura Pérez Gálvez, al senyor Antonio 
Martín Civantos i a la senyora Ana Belén Morejón Gómez com Lletrats, per a 
la defensa i representació d’aquest Ajuntament en el recurs ordinari núm. 
8/2015, secció R, interposat per Focio SL, que s’instrueix davant la Secció 
Tercera de la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 

 
Designar els lletrats per a la defensa i  
representació en Recurs CA 8/2015. 

 
Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
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... 
 
Vist l’Acord del ple de data 26 de febrer de 2015, on s’aprovava comparèixer  com a 
part codemandada, en el recurs ordinari núm. 8/2015 secció R, interposat per l’entitat 
Focio, S.L., que se segueix davant la Secció tercera de la sala Contenciós 
Administrativa Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Atès que el Tribunal va resoldre mitjançant l’acte judicial de data 27 d’abril de 2021, 
desestimar la sol·licitud de suspensió del procediment interessada per les parts, 
resolució que ha estat recorreguda amb posterioritat per l’Ajuntament i per l’actora. 
 
Vist que mitjançant la resolució de 30 de setembre notificada en data 3 de novembre 
de 2021, s’ha resolt desestimar el recurs de reposició interposat. 
 
Atès que en data  19 de gener de 2022, s’ha notificat a aquest Ajuntament la 
diligència d’Ordenació de data 13 de gener, mitjançant la qual se l’emplaça per tal 
que en el termini de 20 es contesti la demanda, finalitzant el termini el proper dia 16 
de febrer. 
   
Vist que a l’acord plenari esmentat, es designava com a lletrada defensora d’aquest 
Ajuntament la Sra. Cristina Benítez Vázquez, la qual a data d’avui ja no presta els seus 
serveis en aquesta administració, raó per la que cal modificar el nomenament com a 
Lletrats defensors i representats municipals al present procediment. 
 
Ates que el termini per contestar la demanda finalitza el proper dia 16 de febrer, el 
que implica que el present acord hauria d’estar informat i aprovat per la Junta de 
Govern Local, fet del que resulta la necessitat de la urgència de la seva aprovació tal 
com disposa l’article 78 vigent reglament orgànic municipal (ROM) 
 
Vist l’informe de la Cap Administrativa de Recursos Jurídics. 
 
Atès que l’adopció d’aquest Acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les delegacions en matèria Plenària acordades per aquest Ajuntament en 
sessió plenària el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí de la Província de 
Barcelona de data 18 de juliol de 2019, el Tinent d’Alcalde d’Economia i Administració 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Designar als Lletrats, en el recurs ordinari núm. 8/2015 secció R, que 
s’intrueix davant la Secció tercera de la sala Contenciós Administrativa Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, a la senyora Laura Pérez Gálvez i senyor Antonio 
Martín Civantos, Tècnics d’Administració General, i senyora Ana Belén Morejón 
Gómez, Tècnica d’Administració Especial, per a la defensa i representació d’aquest 
Ajuntament en l’esmentat recurs, els quals assumiran aquestes facultats de manera 
indistinta, en conformitat amb l’establert a l’article 24 de la Llei 29/98 de la 
Jurisdicció i l’article 551.3  de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
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Segon.- Comunicar la present resolució al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
secció tercera de la sala Contenciós Administrativa,  i a la persona nomenada als 
efectes adients. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord a la propera sessió de la Comissió 
Informativa que es celebri. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vintè.- Estimar les al·legacions presentades pel senyor Ronal Wilfredo 
Gutiérrez Huamán, contra l’acord de data 29 d’octubre de 2021, d’incoació 
d’expedient sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. 
 

Estimar al·legacions exp sancionador 
gossos potencialment perillosos. 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist que en data  29 d’octubre de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 27 d’agost de 2021, 
despatxada contra el Sr. Ronald Wilfredo Gutiérrez Huaman amb DNI 49820503L, per 
la comissió de tres infraccions greus i una lleu, com a posseïdor d’un gos designat com 
potencialment perillós, per pertànyer a la raça Stafforshire de nom Dandy, d’acord 
amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. En l’acord es designava una sanció 
per import de 9.303 euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 12 de novembre de 2021, la Sra. Jessica López Guerrero, en 
representació del Sr. Ronald Wilfredo Gutiérrez Huaman, va presentar unes 
al·legacions contra l’Acord de la Junta de Govern Local de 29 d’octubre de 2021, 
mitjançant escrit lliurat al Registre general amb el núm. 44817 de 2021, en el que 
manifestava que: 
 
“Recorre la sanció del dia 27/08/2021. 
Adjunto tota la documentació corresponent al motiu de la sanció.” 
 
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
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qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 16 de 
novembre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
sentit de que es ratifica en la denúncia  
 
Atès que els fets denunciats del dia 27 d’agost de 2021, han resultat rebatuts 
mitjançant l’aportació de la documentació demanada, tals com l’assegurança amb 
cobertura des del 10 de gener de 2021, el microxip des del 12 de gener de 2015, la 
llicència des del Decret 1228/17 de 8 de març, i cens municipal segons document de 
13 novembre de 2020, i per tant no resulten acreditada la comissió de la infracció 
indiciàriament advertida, no consten realitzats els comportaments sancionables que 
impedeixi la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
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 a l’art. 22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de 
desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 15 de 
2021. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
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 va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar les al·legacions del Sr. Ronal Wilfredo Gutiérrez Huamán, deixant 
sense efecte l’acord d’incoació d’expedient sancionador de data 29 d’octubre de 
2021, de la Junta de Govern Local, en que es va acordar iniciar el procediment 
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sancionador pels fets consignats en l’acta de data 27 d’agost de 2021, emesa pels 
agents de la Guàrdia Urbana, obertes contra el Sr. Ronal Wilfredo Gutiérrez Huamán 
amb DNI 49820503L, per tres infraccions greus i una lleu, d’acord amb el que 
preveuen els art 7.2 i 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos.  En las que es proposava la imposició de la 
sanció de 9.303€ amb una bonificació en cas de pagament en període voluntari i 
reconeixent els fets del 40% 5.581,80€. euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. 
 
Segon.- Que deixi sense efecte la liquidació 000220-2021-0000000189, acordada per 
Acord de JGL de data 29 d’octubre de 2021.  
 
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència i a la Guàrdia Urbana. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-unè.- Estimar les al·legacions presentades pel senyor Daniel 
García García, contra l’acord de data 9 de juliol de 2021, d’incoació 
d’expedient sancionador en matèria de tinença de gossos potencialment 
perillosos. 
 

Estimar al·legacions exp sancionador 
gossos potencialment perillosos. 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 09 de juliol de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 02 de maig de 2021, 
despatxada contra el Sr. Daniel Garcia Garcia amb DNI 47956908E, per la comissió de 
dos d’infraccions greus i una lleu, com a posseïdor d’un gos designat com 
potencialment perillós, per pertànyer a la raça Stafforshire anomenat Chicho, d’acord 
amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. En l’acord es designava una sanció 
per import de 3.301 euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 26 de juliol de 2021, el Sr. Daniel Garcia Garcia, va presentar unes 
al·legacions contra la Acord de la Junta de Govern Local de 09 de juliol de 2021, 
mitjançant escrit lliurat al Registre general amb el núm. 30079 de 2021, en el que 
manifestava que: 
 
“Hem van parar i hem van demanar la documentació del gos, la vaig facilitar i a 
continuació em van comentar que m’arribaria una proposta de sanció. Sol·licito que 
es retiri aquesta sanció ja que tinc tota la documentació en regla” 
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Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions 
i aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 22 d’agost 
de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el sentit de 
que: 
 
“Una vegada llegides les al·legacions es ratifica en la denuncia, donat que en el 
moment dels fets, l’infractor no portava la documentació a sobra, donant-li la 
oportunitat de portar-la al dia següent a Guardia Urbana. 
 
Que al no ser així, i no presentar la documentació, l’expedient va continuar el seu 
curs. 
 
Que encara que ha portat la documentació, el gos estava sense morrió, per tant es 
retira únicament la sanció per falta de documentació.” 
 
Atès que els fets denunciats han resultat rebatuts mitjançant l’aportació de la 
documentació demanada el dia 26 de juliol de 2021, tot i que la data dels fets és el 02 
de maig de 2021, s’acredita la tramitació de la documentació obligatòria dins dels 
termini oportú. I així ha quedat constància per la documentació adjuntada, que 
l’animal estava censat des del 14 d’octubre de 2020, i que la llicència de conducció de 
gossos autoritza al Sr. Daniel Garcia Garcia d’octubre 2020 fins octubre 2025. No 
consta documentada la infracció per conduir l’animal deslligat i sense morrió, ambdós 
requisits legalment exigits per a la comissió de la infracció. Per tot no resulta 
acreditada la comissió de les infraccions indiciàriament advertides, no consten 
realitzats comportaments sancionables que impedeixi la tinença de gossos 
potencialment perillosos. 
 
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 a l’art. 22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de 
desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’Informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 25 de 
novembre de 2021. 
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Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
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 va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
Província de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Regidora Delegada de la Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar les al·legacions del Sr. Daniel Garcia Garcia, deixant sense efecte 
l’acord d’incoació d’expedient sancionador de data 09 de juliol de 2021, de la Junta de 
Govern Local, en que es va acordar iniciar el procediment sancionador pels fets 
consignats en l’acta de data 02 de maig de 2021, emesa pels agents de la Guàrdia 
Urbana, obertes contra el Sr. Daniel Garcia Garcia  amb DNI 47956908E, per dos 
d’infraccions greus i una lleu, d’acord amb el que preveuen els art 7.2 i 7.3 de la Llei 
10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos. Deixant sense efecte la liquidació de la sanció de 3.301€, que tenia una 
bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 
1.980,60€, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. 
 
Segon.- Procedir a donar de baixa de la liquidació 000220-2021-0000000142, 
acordada per Acord de JGL de data 09 de juliol de 2021.  
 
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-dosè.- Estimar el recurs potestatiu de reposició interposat pel 
senyor Eduardo González Canal contra l’acord de data 19 de març de 2021, 
de qualificació de la infracció i sanció  en matèria de tinença de gossos 
potencialment perillosos. 
 

Estimar rec reposició exp sancionador 
gossos potencialment perillosos. 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
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Vist que en data 19 de març de 2021, La Junta de Govern Local va acordar qualificar 
els fets consignats en l’acta de data 13 de febrer de 2020, emesa pels agents de la 
Guàrdia Urbana 2032, 3160, 3241 i 4428, oberta contra el Sr. Eduard González Canal 
amb DNI 48065105G, com tres infraccions greus i una lleu, d’acord amb el que 
preveuen els art 7.2 i 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos.  Es designava com a sanció imposada la de 500 
euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 10 de juny de 2021, el Sr. Eduard González Canal, va interposar 
recurs potestatiu de reposició contra la Acord de 19 de març  de 2021, que li va ser 
notificat el 28/04/21, mitjançant escrit presentat al Registre general amb el núm. 
21267 de 2021, en el que aportava la documentació acreditativa del Registre del gos 
al cens municipal, la llicència d’autorització per a la tinença de gossos potencialment 
perillosos al Departament de Medi Ambient i assegurança corresponent. 
 
Atès el que preveu l’art. 123 i següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, els actes 
administratius que posen fi a la via administrativa poden ser recorreguts 
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els ha dictat, en el termini 
d’un mes des que l’interessat ha tingut coneixement. 
 
Atès que un cop interposat recurs, es va remetre l’expedient per l’emissió de  
l’informe oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, i vista la seva emissió 
el 17 de juny de 2021, que consta unit a les actuacions, en l’esmentat s’informa en el 
sentit de valorar favorablement les al·legacions del recurrent i no ratificar-se en l’acta 
inicial.   
 
Atès que els fets denunciats ha resultat rebatut mitjançant l’aportació de la 
documentació demanada, i per tant no resulten acreditada la comissió de la infracció 
indiciàriament advertida, no consten realitzats els comportaments sancionables que 
impedeixi la tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
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 a l’art. 22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora 
de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de 
desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, de 1 d’octubre de Règim 
Jurídic del Sector Públic. 
 
Atès l’informe de la Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 26 de 
novembre de 2021. 
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Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició 
de sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord es competència d’aquesta Junta de Govern Local, 
en virtut de les competències acordades per aquest ajuntament  per Acord Plenari 
que va tenir lloc el dia 2 de juliol de 2019, publicat al BOP de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Tinent d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar el recurs potestatiu de reposició  Sr. Eduard González Canal, i deixant 
sense efecte L’acord de data 19/03/2021, de la Junta de Govern Local, en que es va 
acordar qualificar els fets consignats en l’acta de data 13 de febrer de 2020, emesa 
pels agents de la Guàrdia Urbana 2032, 3160, 3241 i 4428, oberta contra el Sr. 
Eduard González Canal amb DNI 48065105G, com tres infraccions greus i una lleu, 
d’acord amb el que preveuen els art 7.2 i 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos. Es designava com a sanció 
imposada la de 500 euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. I donar per finalitzat 
l’expedient sancionador.  
 
Segon.- Que deixi sense efecte la liquidació 0000000052 de 2021 000220-2021-
0000000052-0000052, acordada per Acord de JGL de data 19/03/2021 
 
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
 
Punt vint-i-tresè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel 
senyor Joel Picón Martínez, contra l’acord de 9 de juliol de 2021, d’incoació 
de l’expedient sancionador en matèria de gossos potencialment perillosos. 
 

Estimar al·legacions exp sancionador 
gossos potencialment perillosos. 

 
Es llegeix la proposta de la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea de Presidència, que 
textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 09 de Juliol de 2021, la Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 22 d’octubre de 2020, 
despatxada contra el Sr. Joel Picón Martínez amb DNI 47952896N, per la comissió de tres 
infraccions greus i una lleu, el dia 22 d’octubre de 2020, com a posseïdor d’un gos 
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designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça Stafforshire anomenat Kyra, 
d’acord amb el que preveuen els art 1 i 7 de la Llei 10/1999, de 30 de Juliol, sobre la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
Vist que a l’acord es fixava la sanció per import de 9.303 euros per la suma de tres 
infraccions greus i una lleu, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 03 d’agost de 2021, el Sra. Mª Teresa Martínez Díaz en representació 
del Sr. Joel Picón Martínez, va presentar unes al·legacions contra l’Acord de 09 de Juliol 
de 2021, mitjançant escrit lliurat al Registre general amb el núm. 31134 de 2021, en el 
que aportava la documentació requerida per la Llei, en concret el document acreditatiu 
de la inscripció al cens municipal i la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil amb 
data posterior a l’acta i expedient sancionador, i l’acreditació del número de microxip 
implantat a l’animal abans del dia de la denúncia. No queda justificada la tramitació de 
la llicència que autoritza la persona per a la conducció de gossos potencialment 
perillosos a nom de l’esmentada persona Sr. Joel Picón Martínez, ja que tota persona 
conductora o titular del gos ha de ser autoritzada mitjançant la pertinent llicència.  
 
Atès el que preveu l’art. 64 i 76 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, els interessats podran, en 
qualsevol moment del procediment anterior al tràmit d’audiència, adduir al·legacions i 
aportar documents o altres elements de valoració. 
 
Atès que un cop presentat l’escrit, es va remetre l’expedient per l’emissió de  l’informe 
oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, que va ser lliurat el 19 d’agost de 
2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el sentit de que 
l’agent que subscriu una vegada revisades les al·legacions, es ratifica en quant que, la 
llicencia aportada no pertany a la persona que portava el gos.   
 
Atès que els fets exposats en l’acta no han estat negats, sinó que la persona sancionada 
té regularitzada la seva situació i la de l’animal, exceptuant  la llicència a nom del Sr. Joel 
Picón Martínez, i queda constància del compliment parcial de les prescripcions la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, 
resulten acreditats un dels comportaments sancionables que impedeixi la tinença de 
gossos potencialment perillosos. 
 
Atès que el principi de proporcionalitat s’imposa en matèria sancionadora pública, i per 
tant s’ha de donar la congruent relació entre la infracció i la sanció imposada (Ss.T.C. 
55/1996 i 161/1997). És a dir, la “idoneïtat, utilitat i correspondència intrínseca de la 
limitació resultant i de l’interès públic que s’intenta preservar”  (Ss.T.S. de 24 de gener de 
2000 i 15 de desembre de 2003) o, el que és el mateix: “l’adequada correlació entre la 
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció aplicada” (S.T.S. de 17 de setembre 
de 1999). I en aquest sentit, la jurisprudència ha reiterat amb insistència, que 
l’Administració ha de ponderar les circumstàncies concurrents a l’hora d’imposar 
sancions, per satisfer la necessària i deguda proporcionalitat entre els fet comesos i la 
responsabilitat exigida (S.T.C. 75/1986; S.T.S. J. La Rioja, 21 d’octubre de 1993; S.T.S. de 
3 de novembre de 1981; o, també, S.T.S.J. País Basc de 17 de maig de 2002, por totes). 
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Desenvolupant el principi, entre moltes per la STS de 13 de febrer de 2.013, i la més 
recent STS n.º 1/2017, de 10 de gener, la qual exposa: «Como esta Sala viene 
reiteradamente recordando (sentencia de 30 de julio de 2015, en la que, a su vez, se cita 
la de 4 de julio de 2.012, entre otras muchas) el principio de proporcionalidad en la 
imposición de las penas deriva del valor justicia establecido en el artículo 1.º de la 
Constitución como garantía superior del ordenamiento jurídico y obliga, por tanto, a 
todos los poderes públicos (artículo 9.1.º CE )». En suma, l’article 29 de la Llei 40/2015, 
de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, s’encarrega de desenvolupar aquest 
principi de la potestat sancionadora, ubicat a l’article 25, apartat 3, C.E. El que 
pressuposa que el principi de proporcionalitat significa també que la sanció ha de ser 
ajustada a la gravetat del fet constitutiu de la infracció, idònia i necessària. Per poder 
determinar la sanció conforme a tots aquests requisits, l’article 29 de la LRJSP estableix 
els següents criteris a tenir en compta: El grau de culpabilitat o l’existència de 
intencionalitat, la continuïtat o persistència en la conducta infractora, la naturalesa dels 
perjudicis causats i la reincidència. Per tant, la sanció ha de ser graduada per l’òrgan 
competent (minorant-la en grau inferior), sempre i quan estigui justificada l’adequació 
entre sanció i gravetat del fet infractor i circumstàncies que el condicionen. 
 
Atès que, en el cas que ens ocupa, s’acredita que la persona infractora no ha realitzat 
tots els fets que són qualificables d’infracció, fets que poden provocar una situació de risc 
a la ciutadania. Si bé, a resultes de les al·legacions en resposta a la notificació de la 
resolució d’incoació del procediment sancionador, es constata la situació de 
regularització parcial, mitjançant el registre en el cens municipal, la identificació 
mitjançant microxip i la cobertura econòmica, a uns eventuals danys mitjançant 
l’assegurança de responsabilitat civil, pel que sols resta pendent un fet infractor, com és 
la manca d’autorització de conducció de l’animal. S’acredita un actuar regularitzat, a 
excepció d’un document, així la funció reeducadora i restablidora de la regularitat 
normativa de la potestat sancionadora queda justificada. En el present cas, i donada 
l’acreditació de la identificació del gos mitjançant el xip, del cens i de l’assegurança, la 
sanció queda reduïda a l’import de 3.001€; si bé a la vista de la regularització prèvia i 
gairebé total de la documentació preceptiva a excepció de l’autorització per a la 
conducció de l’animal a nom del no titular del gos, i en aplicació del principi de 
proporcionalitat procedeix aplicar la reducció de la sanció en la seva meitat, en concret 
queda fixada en la quantitat de 1.500,5€.  
 
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 a l’art. 22 i següents de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de 
desembre. 
 
Atès el que disposa la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del 
Sector Públic. 
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Atès l’informe de la Cap de l’Area de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 25 de 
novembre de 2021. 
 
Atès que l’exercici de les atribucions que l’article 13.2.b) de la Llei 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre tinença de gossos potencialment perillosos, atribueix al Ple la imposició de 
sancions per la comissió de faltes tipificades com a greus en aquesta norma. 
 
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 va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de 18 de juliol de 2019. 
 
Per tot això, al President de la Comissió Informativa de Presidència i Economia, a 
proposta de la Regidora Delegada de la Presidència proposa l’adopció dels següents. 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions del  Sra. Mª Teresa Martínez Díaz en 
representació del Sr. Joel Picón Martínez, i qualificar com infracció greu la manca de 
documentació obligatòria, previstes a l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, 
sobre la tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos, les faltes 
comeses; declarar-les provades i imposar la sanció definitiva per import de 1.500,5€. 
 
Segon.- Que quedi modificada la liquidació fixada inicialment a l’Acord de data 09 de 
Juliol de 2021, en la quantia inicial de 9.303€, donant de baixa la liquidació anterior que 
serà substituïda per la derivada de la sanció imposada per import definitiu de 1.500,5€. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2021/00430, sanció per import de 
1.500,5€. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de referència  i 
a la Guàrdia Urbana. 

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

V 
 

INFORMACIÓ GENERAL 
 
 
 
No es manifesta res al respecte. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a indicació de la 
Presidència, quan són les nou hores i quaranta-un minuts, de la qual s’estén la 
present acta, que és signada per l’Alcalde-President, juntament amb mi, la 
Secretària, 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 4 de febrer de 2022, 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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