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JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 

ACTA NÚM.  7/2022 

 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL D'AQUEST 
AJUNTAMENT, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 1 D’ABRIL  
DE 2022. 
 
 
A la ciutat de Cornellà de Llobregat, quan són les nou hores i trenta minuts, 
del dia 1 d’abril 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 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 
    Sra. Joana Piñero Romera 
 
 
Secretària General                   Sra. Carmen Alonso Higuera 
 
Interventor                                Sr. Juan Ramón Sagalés Guillamón 
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COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE 

 
 
Punt dissetè.- Iniciar l’expedient de contractació de les Obres del Projecte de 
repavimentació de l’Avinguda Ferrocarrils Catalans a Cornellà de Llobregat. 
 

Iniciar exp. de contractació de les Obres  
del Projecte de repavimentació de l’avg. FFCC 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’expedient instruït per a la contractació amb les següents característiques: 
 
Naturalesa: Obres. 
Objecte del contracte: Obres del projecte de repavimentació de l’Avinguda 
Ferrocarrils Catalans a Cornellà de Llobregat. 
Tramitació: Ordinària 
Procediment d’adjudicació: Obert Simplificat. 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Vist que segons l’article 174 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i tenint en compte que es 
tracta d’una despesa d’inversió en cas de superar-se aquest percentatge, i donant-se 
casos excepcionals, correspon al Ple la seva aprovació. 
 
Vist l’article 84 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos. 
 
Vista que la despesa d’inversió per a l’exercici  2023 respecte a la del 2022, supera els 
percentatges establerts a l’article 174 TRLHL. 
 
Vist l’informe de data 3 de febrer de 2022, emès per la Sra. Carme Costafreda Roda, 
Cap de l'Area de Gestió d'Activitats, Ordenances i Espai Public , amb el vist-i-plau del 
Sr. Antonio Martínez Flor, Tinent d’Alcalde de Territori i Espai Públic, justificatiu de les 
circumstàncies excepcionals que justifiquen l’autorització de la despesa superant els 
percentatges de la TRLHL, així com de la urgència en la tramitació del present 
contracte. 
 
Vist l’informe emès al respecte per l’Advocada de Contractació i la Cap de 
Contractació, la Secretària General i l’Interventor. 
 
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 
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va tenir lloc el 2 de juliol de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
província de data 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.- Iniciar expedient de la següent contractació: 
 
Naturalesa: Obres. 
Objecte del contracte: Obres del projecte de repavimentació de l’Avinguda 
Ferrocarrils Catalans a Cornellà de Llobregat. 
Procediment d’adjudicació: Obert-Simplificat 
Forma d’adjudicació: Millor relació qualitat-preu 
 
Segon.- Aprovar el Plec de Condicions Economicoadministratives Particulars de la 
contractació que figura com a annex I, amb les següents identificacions electròniques: 
 
- Annex I:  
o Núm. ID: 3629847 
o Núm. Hash SHA-512:  

2108E28BBAD23D1AC415DE8C482EF85FF5689FE9CB92CC651866FDA4EE7990D8639
EE3628620C7B9E085AC60AA8E2C6B031FAA9F94E1D4BE3B12F13DAB432FA6 
 
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) 

2022 0112.1532A.6190016-Actuacio Av. Del Carrilet   509.000,00.-euros 
2023 0112.1532A.6190016-Actuacio Av. Del Carrilet   979.570,47.-euros 

 
 TOTAL 1.488.570,47.-euros 

(IVA inclòs)  
Subordinat al crèdit que es consigni en els respectius pressupostos. 
 
Quart.- Convocar procediment obert-simplificat  per a l’adjudicació de l’esmentada 
contractació, de conformitat amb l’article 159 de la Llei 9/2017, de CSP de 8 de 
novembre, donant publicitat a la licitació mitjançant anunci en el Perfil del 
contractant de l’Ajuntament de Cornellà. 
 
Cinquè.- Establir que en el present procediment no procedeix clàusula de revisió de 
preus conforme a allò establert en el Plec de Condicions Particular. 
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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 la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre 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.- Donar compte dels presents acords a la propera sessió de la Comissió 
Informativa d’Economia i Administració. 
 
Vuitè.- Comunicar el present acord a l’Àrea d’Espai Públic, Unitat de Projectes. 

... 
Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt divuitè.- Aprovar la primera pròrroga de caràcter parcial del contracte 
de prestació dels Serveis de neteja de les escoles, dependències i 
establiments municipals, adjudicat a l’empresa “EULEN S.A.” 
 

Aprovar la pròrroga del contracte de 
dels Bucs d’Assaig Musical de Cornellà 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist l’informe del Cap d’Edificis Públics i Instal·lacions amb el vist i plau de la seva 
Regidoria, relatiu a la pròrroga  del contracte de Prestació dels Serveis de neteja de 
les escoles, dependències i establiments municipals concertat amb EULEN S.A., en la 
sessió plenària de data 22 de març de 2018. 
 
Vista la clàusula 3 del Plec de Condicions del contracte que preveu la possibilitat de 
prorrogar expressament el contracte. 
 
Vist l’escrit presentat per “EULEN S.A.” amb registre d’entrada núm. 4288, de data 02 
de febrer de 2022 mitjançant el qual accepta la pròrroga de l’esmentat contracte. 
 
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, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la 
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província de data 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.- Aprovar la 1ª pròrroga de caràcter parcial del contracte de Prestació dels 
Serveis de neteja de les escoles, dependències i establiments municipals, adjudicat 
segons la sessió plenària de data 22 de març de 2018 a “EULEN S.A.”, pel període 
comprès entre el 7 de maig de 2022 i el 30 de setembre de 2022 per un pressupost de 
1.514.893,28 euros, IVA exclòs, més 318.127,59 d’IVA 21 %, fent un total de 
1.833.020,87 euros IVA inclòs. 
 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa de 1.514.893,28 euros (IVA exclòs), més 
318.127,59 euros  d’IVA (21%),  1.833.020,87 euros IVA inclòs amb aplicació a la 
partida pressupostària 0112 9330C 2270000 del vigent pressupost de Despeses. 
 
Tercer.- Per a la deguda efectivitat d’aquesta pròrroga i com a garantia exigida de la 
mateixa, es manté la garantia definitiva per import de 695.900,56.- euros (5% de 
l’import de l’adjudicació, sense IVA), l’ampliació de la garantia definitiva de la 
primera modificació per import de 13.579,91.- euros (sense IVA), l’ampliació de la 
garantia definitiva de la segona modificació per import de 11.863,10.- euros (sense 
IVA) i l’ampliació de la garantia definitiva de la tercera modificació per import de 
2.584,53.- euros (sense IVA), constituïdes per l’adjudicatari per a la formalització del 
contracte, fent un import total de 723.928,10.- euros (sense IVA). 
 
Quart.- Comunicar les dades relatives a la modificació 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 el TRLCSP, 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 d’Espai Públic, i a l’empresa 
adjudicatària. 

... 
Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt dinovè.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada per el 
funcionari de carrera Sergio Cerdán Leal, que ocupa una plaça d’Agent de la 
Guàrdia Urbana, adscrit a l’Àrea de Presidència, entre el seu lloc de treball i 
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una activitat per compte aliè i a temps parcial com a formador viari a 
l’Autoescola Llobregat. 
 

Autoritzar la compatibilitat de  
Sergio Cerdán Leal 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vista la declaració d'activitats presentada pel funcionari de carrera d’aquest 
Ajuntament, senyor Sergio Cerdán Leal, que ocupa una plaça d’Agent de la Guàrdia 
Urbana, adscrit a l’Àrea de Presidència- Seguretat, mitjançant la qual sol·licita la 
compatibilitat del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra activitat 
per compte aliè a temps parcial com a formador viari a l’Autoescola Llobregat. 
 
  Atès que la dedicació setmanal del treballador de l’ Ajuntament és de 42 hores, i que 
l'activitat per a la qual es sol·licita compatibilitat es desenvolupa amb una dedicació 
de 10 hores setmanals, alternant una setmana com a formador viari i una altra de 
descans. 
 
Atès el que disposa en la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del 
personal de les Administracions Públiques, la Llei 21/1987, de 26 de novembre, 
d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, i el Reial 
Decret 598/1985, de 30 d'abril, que desenvolupa l' esmentada Llei 53/1984, així com 
el Reglament del personal al Servei de les Entitats Locals, 
 
Atès que els criteris que s'estableixen en l' esmentada normativa sobre aquesta 
qüestió són: 
 

a) El desenvolupament d'un lloc de treball en l'àmbit privat no podrà impedir o 
menyscabar l'estricte compliment dels deures del personal al servei de 
l'Ajuntament, o comprometre la seva imparcialitat o independència. 
 
b) No poden ésser objecte de compatibilitat les activitats professionals que s'han 
de prestar a persones a les que s'està obligat a atendre en el desenvolupament 
del càrrec públic.  

 
Atès, que si l'activitat en el sector públic és plena o total, aquesta podrà 
compatibilitzar-se amb una activitat privada que suposi una jornada igual o inferior a 
la meitat de la pública. Si l'activitat en el sector públic és a temps parcial, es podrà 
compatibilitzar amb una activitat privada qualsevol que sigui la jornada que es 
realitzi en aquesta última, amb el límit, però, tant en aquest cas com en l'anterior, 
que la suma d'ambdues jornades no superi l'ordinària de l'Administració 
incrementada d'un 50% (56 hores i 15 minuts). 
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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 20 de juny de 2019, que va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona, de data 2 de juliol de 2019, el President de la Comissió Informativa de 
Presidència i Economia proposa a la Junta de Govern l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- Autoritzar la compatibilitat general sol·licitada funcionari de carrera 
d’aquest Ajuntament, senyor Sergio Cerdán Leal, que ocupa una plaça d’Agent de la 
Guàrdia Urbana, adscrit a l’Àrea de Presidència- Seguretat, mitjançant la qual 
sol·licita la compatibilitat del seu lloc de treball en aquest Ajuntament amb una altra 
activitat per compte aliè a temps parcial com a formador viari a l’Autoescola 
Llobregat; en base a les consideracions al·legades a la part expositiva del present 
Dictamen i, en el ben entès que l’interessat no podrà dedicar més de 14 hores 15 
minuts setmanals a l'activitat privada i haurà de posar en coneixement d'aquesta 
Corporació qualsevol canvi que es produeixi en les condicions de treball de l'activitat 
que es compatibilitza; havent-se de completar aquesta autorització general amb 
l’específica que s’assenyala en l’article 12 del Reial Decret 598/1985 de 30 d’abril,  
  
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efectes automàticament en els supòsits 
següents: 
 

- Si l'activitat privada impedeix o menyscaba l'estricte compliment dels deures de 
l'empleat o compromet a la seva imparcialitat o independència. 
 

- Si l'activitat privada té alguna relació amb els assumptes que es coneguin per 
raó del càrrec. 
 

- Si l'activitat privada es desenvolupa dins de la jornada laboral. 
 

- Si es produeix alguna modificació en les condicions de treball de les activitats 
objecte de la compatibilitat. 

 
Tercer.-  Aquesta autorització queda condicionada al compliment del l’art. 11 de la 
Llei 53/1984, i no podrà exercir activitats privades, incloses les de caràcter 
professional, que es relacionin directament amb les desenvolupades per ella mateixa 
en l’àmbit dels expedients municipals. 
 
Quart.- Comunicar el present Acord a l’interessat i al departament de Personal 
d’aquest Ajuntament i difondre el seu contingut, en compliment del Principi de 
Transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
electrònica municipal, el que disposa l’article 8.g) de la Llei 19/2013, de 9 de 
desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern. 

... 
Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta. 
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PROPOSTES DE L’ÀREA DE PRESIDÈNCIA 
 
Punt vintè.- Estimar les al·legacions presentades pel senyor Bryan Ferrer 
Ballesta contra el decret d’incoació de l’expedient sancionador GO-001-
2021, relatiu a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i 
deixar-lo sense efecte. 
 

Estimar les al·legacions de Bryan Ferrer Ballesta 
l’expedient sancionador GO-001-2021 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , 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 08 de març de 2020, 
despatxada contra el Sr. Bryan Ferrer Ballesta amb NIF 48064881X, 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 Pit bull anomenat Yvar, 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 6.302 euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 5 d’octubre i 15 d’octubre de 2021, el Sr. Bryan Ferrer Ballesta, 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. 39008 exposant no 
tenir recursos per poder afrontar la sanció, aportant nomina, i en el Registre general 
amb el num. 40566 aportant documentació on acredita que el gos no és raça 
Potencialment Perillosa, ja que es un encreuament de bòxer. Per la qual cosa, no pot 
ser qualificat d’acord a l’article 1 de la Llei 10/1999, com a raça potencialment 
perillosa, el que l’exclou del règim sancionador de la llei.  
 
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 21 
d’octubre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
sentit de que es ratifica en la denuncia.  
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Vist que adjunta un document acreditatiu de la identitat del gos, identificat amb 
número de microxip i d’altres dades, entre les que consta la definició de la raça com 
un “Cruce Boxer”, del que no s’acredita cap dada més.  
 
Atès que l’art. 1 de la llei 10/1999, de 30 de juny, atorga la consideració de gossos 
potencialment perillosos a aquells en els que es donen les circumstàncies següents: 
 

a) Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos. 
b) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. 
c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:  

 
Bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí 
napolità, pit bull, de presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i 
tosa japonès. 

 
I vist que segons la definició veterinària de la raça del gos dels presents fets, no forma 
part de cap de les races establertes, ni s’acredita com un entrecreuament entre elles, 
no pot ser establert com a gos potencialment perillós, per la qual cosa la tipicitat de 
la infracció no s’acompleix. 
 
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. 
 
La l’informe de Cap de l’Àrea de Gestió de Programes d’Alcaldia, de data 29 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, 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 
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Primer.- Estimar les al·legacions del Sr. Bryan Ferrer Ballesta, 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 08 de març de 2021, emesa pels agents de la Guàrdia 
Urbana, obertes contra el Sr. Bryan Ferrer Ballesta amb NIF 48064881X, per dos 
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 6.302€ amb una 
bonificació en cas de pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 
3.781,2€. euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. 
 
Segon.- Que deixi sense efecte la liquidació 000220-2021-0000000154, 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-unè.- Estimar les al·legacions pel senyor Manuel Vargas Nuñez 
contra el decret d’incoació de l’expedient sancionador GO-003-2021, relatiu 
a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i deixar-lo sense 
efecte. 
 

Estimar les al·legacions Manuel Vargas Nuñez 
de l’expedient sancionador GO-003-2021 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’ Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 10 de setembre de 2021, La Junta de Govern Local va acordar incoar 
expedient sancionador pels fets consignats en l’acta de data 21 de juny de 2021, 
despatxada contra el Sr. Manuel Vargas Nuñez amb NIF 47796286D, 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 anomenat Noel, 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 01 d’octubre de 2021, el Sr. Manuel Vargas Nuñez, va presentar unes 
al·legacions contra la Acord de la Junta de Govern Local de 10 de setembre de 2021, 



 
 

 
 

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

 

 11

mitjançant escrit lliurat al Registre general amb el núm. 38398 aportant 
documentació on mostra que no es pot acredita que el gos sigui encreuament entre 
races Potencialment Perilloses. Per la qual cosa, no pot ser qualificat d’acord a 
l’article 1 de la Llei 10/1999, com a raça potencialment perillosa, el que l’exclou 
l’aplicació del règim sancionador de la llei.  
  
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 25 
d’octubre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
sentit de que es ratifica en la denuncia.  
 
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 10 de 
gener de 2022. 
 
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 
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Primer.- Estimar les al·legacions del Sr. Manuel Vargas Nuñez, deixant sense efecte 
l’acord d’incoació d’expedient sancionador de data 10 de setembre 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 21 de juny de 2021, emesa pels agents de la Guàrdia 
Urbana, obertes contra el Sr. Manuel Vargas Nuñez amb NIF 47796286D, 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% 
5.581,8€. euros, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. 
 
Segon.- Que deixi sense efecte la liquidació 000220-2021-0000000172, acordada per 
Acord de JGL de data 10 de setembre 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.- Incoar expedient sancionador, pel procediment abreujat, 
contra els propietaris i/o conductors dels gossos considerats potencialment 
perillosos que consten a l’expedient GO-009-2021. 
 

Incoar l’expedient sancionador  
GO-009-2021 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al document adjunt anomenat ANNEX SANCIONS 
novembre i desembre 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 
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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, 
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 novembre i desembre 2021, l'import de la liquidació inicial es fixa en 
TRENTA-NOU MIL SETANTA-DOS euros amb SEIXANTA cèntims (39.072,60€).  
  
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 
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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 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 novembre 2021 
 
1) Sra. Ana Contreras Vilcapuma amb NIF núm. 49873544E va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça Stafforshire de nom Zeus segons acta 
aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 2027 en data 06/11/2021 a les 
19:20 hores a C/ República Argentina, 6, 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 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
2) Sr. Pablo Jisama Herrera, amb NIF núm. 46477822C va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça Rottweiler de nom desconegut segons acta 
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aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona, pels 
motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 4833 i 2027 en data 08/11/2021 a les 
23:35 hores al Camí Cal Vidrier, 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) Posseir i/o portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic. 
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 als articles 
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. 
 
3) Sra. Candela Del Àguila Redó amb NIF núm. 49780246N 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: 
 
L’Agent amb número de carnet professional 2204 en data 26/11/2021 a les 20:30 
hores a la Plaça Estació 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 quatre 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. 
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4) Sra. Marina Luna Osuna amb NIF. núm. 38109043K 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: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 1114 i 4641 en data 26/11/2021 a les 
20:30 hores al C/ Mossèn Andreu, 46, varen 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 quatre 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. Kevin Javier Correa Vilaña amb Passaport d’Equador núm. 1727404442 
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: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4641 en data 27/11/2021 a les 
19:22 hores al C/ Mossèn Andreu, 36, varen 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 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. 
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6) Sr. Abihael Ludwing Cargua Esparza amb NIE núm. Y1000099-G va resultar 
ser propietari i/o conductor d’un gos de raça Pit Bull de nom Kilen 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 4641 en data 27/11/2021 a les 
19:22 hores al C/ Mossèn Andreu, 36, varen 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 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. 
 
7) Sr. Jose Noguera Diaz amb DNI núm. 52621107M 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: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 4426, 2083 i 4724 en data 
26/12/2021 a les 14:10 hores al C/ Avellaners, 5, varen 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,  

 
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 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. 
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... 
Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-tresè.- Estimar el recurs potestatiu de reposició del senyor 
Andreu Vallina Puertas,  contra l’acord de la Junta de Govern de 19 de març 
de 2021, pel qual es qualificaven determinades infraccions relacionades amb 
la tinença de gossos considerats potencialment perillosos a l’expedient 
sancionador GO-003-2020, i deixar sense efecte aquest acord. 
 

Estimar el recurs d’ Andreu Vallina Puertas 
de l’expedient sancionador GO-003-2020 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vist que en data 19 de març de 2021, La Junta de Govern Local va acordar qualificar 
els fets consignats en dues actes, de dates 12 d’agost de 2020, i de 16 d’agost de 
2020, obertes contra el Sr. Andreu Vallina Puertas amb DNI 47732143J, per la 
comissió de tres infraccions greus i una lleu, com a posseïdor d’un gos de raça 
Stafforshire anomenat CHASE i tres infraccions greus i una lleu d’un altre gos de raça 
Akita Inu de nom desconegut, respectivament, 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 designaven dues sancions imposades de 500 euros 
cadascuna, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 7 de juny de 2021, el Sr. Andreu Vallina Puertas, va interposar recurs 
potestatiu de reposició contra la Acord de 19 de març  de 2021, mitjançant escrit 
presentat al Registre general amb el núm. 22653 de 2021, en el que manifestava que 
desconeixia l’existència d’un gos de raça Stafforshire anomenat CHASE, i al·legava 
prescripció de les dites sancions. 
 
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 advertir una errada en l’elaboració de les actes.   
 
Atès que donat que una de les actes ha estat negada, tractant-se d’un gos de raça 
Stafforshire anomenat CHASE, el qual no es constata la seva existència, i l’altre de 
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raça Akita Inu de nom desconegut, raça no contemplada entre les previstes a l’article 
primer de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, no pot estimar-se acreditats 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 29 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 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. Andreu Vallina Puertas, i deixant 
sense efecte l’acord de data 19 de març de 2021, de la Junta de Govern Local, en que 
es va acordar qualificar els dos fets consignats en les actes de dates 12 d’agost de 
2020, i de 16 d’agost de 2020, emeses pels agents de la Guàrdia Urbana, obertes 
contra el Sr. Andreu Vallina Puertas amb DNI 47732143J, com a tres infraccions greu i 
una lleu respectivament, 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 designaven dues  sancions imposades de 500 euros 
cadascuna, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei. 
 
Segon.- Que deixi sense efecte les liquidacions 0000000068 i  0000000091 de 2020, 
000220-2021-0000000068-0000068 i 000220-2021-0000000091-0000091, acordada 
per Acord de JGL de data 19/03/2021 
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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-quatrè.- Incoar expedient sancionador, pel procediment abreujat, 
contra els propietaris i/o conductors dels gossos considerats potencialment 
perillosos que consten a l’expedient GO-008-2021. 
 

Incoar l’expedient sancionador  
GO-008-2021 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Vistes les actes relacionades al document adjunt anomenat ANNEX  SANCIONS 
octubre 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, 
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 
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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, la Tinenta d’Alcalde de Presidéncia 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 octubre 2021, l'import de la liquidació inicial es fixa en QUARANTA-VUIT 
MIL DOS-CENTS CINCUANTA-CINC euros amb SEIXANTA cèntims (48.255,60€).  
  
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 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 
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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.  
 
Cinquè.- Que es doni compte del present acord tota vegada que s’aprovi a la propera 
Comissió Informativa de la seva competència. 
 
 
ANNEX  SANCIONS octubre 2021 
 
1) Sr. Manuel Fernàndez Fuentes amb NIF núm. 47834433E va resultar ser 
propietari i/o conductor d’un gos de raça encreuament American Stanford amb Pit 
Bull de nom Thor segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana. 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4720 en data 08/10/2021 a les 
01:20 hores a Salvador Allende, 49, 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 5.581,80€. El pagament de la sanció bonificada 
comporta la renúncia tàcita a exercir tota acció o recurs contra la present resolució. 
 
2) Sra. Marta Vázquez Alonso, amb NIF núm. 48076943C va resultar ser 
propietària i/o conductora d’un gos de raça encreuament Pit bull amb Presa Canari i 
Stafforshire de nom Pikachu 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 6975 i 22222 en data 09/10/2021 a 
les 15:48 hores a Av. Baix Llobregat, 99, 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,  
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c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) Posseir i/o portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic. 
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 als articles 
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. 
 
3) Sra. Estefanía Rodríguez Quintero sense numero d’identificació  propietària 
i/o conductora d’un gos de raça Stafforshire de nom Dollar segons acta aixecada pels 
agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es relaciona: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4827 en data 13/10/2021 a les 
03:40 hores a la Plaça Europa 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) Posseir i/o portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic. 
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 als articles 
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. Wisner Eduardo Cerquera Martínez amb NIE. núm. X5508481G va 
resultar ser propietari i/o conductor d’un gos de raça Stafforshire de nom Rocky 
segons acta aixecada pels agents de la Guàrdia Urbana que a continuació es 
relaciona, pels motius que s’expressen: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2030 i 4827 en data 13/10/2021 a les 
03:40 hores a Plaza Europa s/n, varen advertir els fets sancionables com infracció per: 
 

a) Posseir i/o portar el gos sense el certificat del cens municipal 
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b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil,  
c) per posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent,  
d) Posseir i/o portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic. 
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 als articles 
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. 
 
5) Sr. Angel Diego Preciado Lozano amb Passaport de Perú núm. 6105041 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: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 2027 i 4641 en data 17/10/2021 a les 
22:25 hores al C/ Segarra 1, varen 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 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. 
 
6) Sra. Naimara Cano Moreno amb NIF. núm. 48067599Z va resultar ser 
propietaria i/o conductora d’un gos de raça Stafforshire de nom Tana 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 4833 en data 17/10/2021 a les 
20:35 hores a C/Mossèn Andreu s/n, varen advertir els fets sancionables com 
infracció per: 
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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 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. 
 
7) Sr. Hicham Boussaine amb NIE. núm. Y5816551A 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: 
 
Els Agents amb números de carnet professional 3160/3050/3241/4724 i 4826 en data 
19/10/2021 a les 20:30 hores a Pl. Rosalia de Castro, varen 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. 

 
Una vegada fetes les comprovacions de la documentació aportada, el gos te numero 
de identitat amb microxip 941000026288518, certificat del Cens municipal i 
assegurança de Responsabilitat Civil. 
certificat del Cens municipal i assegurança de Responsabilitat Civil. 
 
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. 
 
8) Sr. Alexandre Costa Sabaté amb NIF. núm. 39732124S 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 2037 i 4713 en data 24/10/2021 a les 
13:30 hores a Av. Can Corts, 15, varen advertir els fets sancionables com infracció per: 
 

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. 
 
9) Sra. Noemi Peregrin Gaztañaga amb NIF. núm. 47896593J va resultar ser 
propietaria i/o conductora d’un gos de raça Rotweiler de nom Queen 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 2204 en data 26/10/2021 a les 19:00 
hores a Plaza del Sol s/n, varen 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) Posseir i/o portar el gos deslligat i sense morrió a la via o en un espai públic. 
e) i  per posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 

 
Una vegada fetes les comprovacions de la documentació aportada, el gos te numero 
de identitat amb microxip 941000026305984. 
 
Dades les validacions es qualifica 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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Punt vint-i-cinquè.- Desestimar totalment les al·legacions presentades per la 
senyora Nadia Arzu Parla Cantero contra el decret d’incoació de l’expedient 
sancionador GO-001-2021, relatiu a la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, i imposar-li la corresponent sanció. 
 

Desestimar totalment les al·legacions de  
Nadia Arzu Parla de l’expedient sancionador  
GO-001-2021 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i 
Administració , 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 07 d’abril de 2021, 
despatxada contra la Sra. Nadia Arzu Parla Cantero, amb DNI 43574725Y, per la 
comissió de dues infraccions greus i una lleu, com a conductora d’un gos designat 
com potencialment perillós, per pertànyer a la raça PIT BULL anomenat KEILA, 
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 6.302€, d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.  
 
Vist que en data 28 de setembre de 2021, la Sra. Nadia Arzu Parla Cantero va 
presentar unes al·legacions contra l’Acord de 09 de juliol de 2021, mitjançant escrit 
lliurat al Registre general amb el núm. 37781 de 2021, en el que manifestava que el 
gos no era de la seva propietat, que li feia un favor a un amic, propietari de l’animal, 
que sols va agafar la corretja del gos un moment puntual.  
 
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 dia 25 
d’octubre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa es 
ratifica en la denúncia. 
 
Atès que els fets exposats en l’acta han estat negats, si bé, han quedat acreditats 
mitjançant la ratificació dels agents intervinents en els fets.  
 
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 



 28

de les Bases del Règim Local, a la nova redacció donada per la Llei 57/2003 de 16 de 
desembre. 
 
Atès el que disposa l’art. 77.7 de la Llei 39/2015 de 1 d’octubre de Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Capítol III de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic. 
 
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 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 22 de 
febrer de 2022. 
 
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, la Tinenta d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- Desestimar totalment les al·legacions de la Sra. Nadia Arzu Parla Cantero, i 
qualificar com a dues infraccions greus i una lleu, la manca de Certificat del cens 
municipal, llicencia i assegurança de responsabilitat civil, documentació obligatòria, 
previstes a l’article 7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i 
imposar la sanció definitiva per import de 6.302€. 
 
Segon.- Que quedi modificada la liquidació prèvia determinada en la l’Acord de data 
09 de juliol de 2021, per import de 6.302€ amb una bonificació en cas de pagament 
en període voluntari i reconeixent dels fets del 40% per import de 3.781,2€; donant de 
baixa la liquidació anterior, essent substituïda per la derivada de la sanció imposada 
per import dinal de 6.302€. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2022/00126 sanció per import de 
6.302€. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència i a la Guàrdia Urbana. 
 
Cinquè.- Que es doni compte del present acord tota vegada que s’aprovi a la propera 
Comissió Informativa de la seva competència. 
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... 
Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-sisè.- Estimar parcialment les al·legacions presentades pel senyor 
Iván Páez Estorch contra el decret d’incoació de l’expedient sancionador GO-
001-2021, relatiu a la tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos, i imposar-li la corresponent sanció. 
 

Estimar parcialment les al·legacions de  
Iván Páez Estorch de l’expedient sancionador  
GO-001-2021 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i 
Administració , 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 26 de març de 2021, 
despatxada contra el Sr. Iván Páez Estorch amb DNI 47611328V, per la comissió de 
tres infraccions greus i una lleu, el dia 26 de març de 2021, com a posseïdor d’un gos 
designat com potencialment perillós, per pertànyer a la raça Stafforshire de nom 
Perla, 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 28 d’octubre de 2021, el Sr. Iván Páez Estorch, va presentar unes 
al·legacions contra l’Acord de 09 de Juliol de 2021, mitjançant escrit lliurat al Registre 
general amb el núm. 42385 de 2021, en el que acredita, la inscripció al cens 
municipal, la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, 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. Iván Páez Estorch, 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 17 de 
novembre de 2021, i que consta unit a les actuacions; en l’esmentat s’informa en el 
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sentit de que l’agent que subscriu una vegada revisades les al·legacions, es ratifica en 
quant que, en el moment dels fets no portava la documentació obligatòria.   
 
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. Iván Páez Estorch, 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, en el cas que ens ocupa, s’ha acreditat que la persona infractora te 
regularitzada la situació parcialment, aportant registre en el cens municipal, la 
identificació mitjançant microxip i cobertura econòmica a uns eventuals danys 
mitjançant l’assegurança de responsabilitat civil, abans del dia de la denúncia. 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 3.001€.  
 
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 10 de 
gener de 2022. 
 
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, la Tinenta d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 
 

ACORDS 
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Primer.-  Estimar parcialment les al·legacions del Sr. Iván Páez Estorch, i qualificar 
com una infraccions greus, la manca de la llicència que autoritza a la persona per a la 
conducció de gossos potencialment perillosos a nom de l’esmentada persona Sr. Iván 
Páez Estorch, documentació obligatòria en el moment dels fets, previstes a l’article 
7.2 i 7.3 de la Llei 10/99, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, les faltes comeses; declarar-les provades i imposar la sanció 
definitiva per import de 3.001€.  
 
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€ amb una bonificació en cas de 
pagament en període voluntari i reconeixent els fets del 40% 5.581,80 euros, donant 
de baixa la liquidació anterior que serà substituïda per la derivada de la sanció 
imposada per import definitiu de 3.001€. 
 
Tercer.- Aprovar la relació de liquidació numero 2021/00552, sanció per import de 
3.001€. 
 
Quart.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient de 
referència i a la Guàrdia Urbana. 
 
Cinquè.- Que es doni compte del present acord tota vegada que s’aprovi a la propera 
Comissió Informativa de la seva competència. 

... 
Els reunits, per unanimitat, aproven la proposta. 
 
 
Punt vint-i-setè.- Estimar el recurs potestatiu de reposició presentat pel 
senyor Anderson Stalin Cepeda Eras, contra l’acord de la Junta de Govern de 
19 de març de 2021 pel qual es qualificaven determinades infraccions 
relacionades amb la tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
a l’expedient sancionador GO-003-2020, i deixar sense efecte aquest acord. 

 
Estimar el recurs potestatiu d’Anderson  
Staling Cepeda contra l’expedient sancionador  
GO-003-2020 
 

Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
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 24 d’agost de 2020, emesa pels agents de la 
Guàrdia Urbana 480 i 2026, oberta contra el Sr. Anderson Stalin Cepeda Eras amb DNI 
49820285P, com una infracció greu i 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 
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potencialment perillosos.  Es designava com a sanció imposada la de 400 euros, 
d’acord amb l’art. 11.1 de la dita Llei.   
 
Vist que en data 27 de maig de 2021 i 05 de novembre de 2020, el Sr. Anderson Stalin 
Cepeda Eras, va interposar recurs potestatiu de reposició contra la Acord de 19 de 
març  de 2021, que li va ser notificat el 12 d maig de 2021, mitjançant escrit presentat 
al Registre general amb el núm. 21208 i 35249 de 2021, en el que aportava la 
documentació acreditativa del Registre del gos al cens municipal, la sol·licitud de 
llicència d’autorització per a la tinença de gossos potencialment perillosos al 
Departament de Medi Ambient i pagament de taxa de renovació. 
 
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’expedienta per l’emissió de  
l’informe oportú dels Agents de la Guàrdia Urbana intervinents, i vista la seva emissió 
el 06 de novembre de 2020 i 16 de juny de 2021, que consta unit a les actuacions, el 
qual al primer informe que es va demanar al denunciat que portes la documentació ja 
que no la posseïa a sobre i al segon informe exposa que encara que en el seu moment 
no va aportar en el sentit de valorar favorablement les al·legacions del recurrent.   
 
Atès que l’aportació de documents, que han acompanyat al recurs interposat 
justifiquen la possessió d’autorització per a la conducció de gossos potencialment 
perillosos, no resulta justificada la consumació de la infracció indiciàriament 
advertida. No consta acomplert el comportament sancionable de manca de 
documentació que impedeixi la tinença i conducció 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 16 de 
febrer de 2022. 
 
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 
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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, la Tinenta d’Alcalde de Presidència proposa la adopció dels següents: 
 
 
 

ACORDS 
 
Primer.- Estimar el recurs potestatiu de reposició  Sr. Anderson Stalin Cepeda Eras, i 
deixant sense efecte l’acord de  data 19 de març de 2021, de la Junta de Govern Local, 
en que es va acordar qualificar els fets consignats en l’acta de data 24 d’agost de 
2020, emesa pels agents de la Guàrdia Urbana 480 i 2026, oberta contra el Sr. 
Anderson Stalin Cepeda Eras amb DNI 49820285P, com una infracció greu i 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 l’esmentat acord es 
designava com a quantia de la sanció imposada la de 400 euros, d’acord amb l’art. 
11.1 de la dita Llei. 
 
Segon.- Que deixi sense efecte la liquidació 0000000071 de 2021 000220-2021-
0000000071-0000071, acordada per Acord de JGL de data 19 de març de 2021. 
 
Tercer.- Notificar el contingut d’aquest Acord als interessats a l’expedient amb 
referència  i a la Guàrdia Urbana. 
 
Quart.- Que es doni compte del present acord tota vegada que s’aprovi a la propera 
Comissió Informativa de la seva competència. 

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

 
IV 

 
COMPETÈNCIES PRÒPIES 

 
 

PROPOSTES DE L’ÀREA DE CULTURA I COMUNICACIÓ 
 
 
Punt vint-i-vuitè.- Aprovar el procediment de preinscripció, matrícula, 
sorteig públic i el nou calendari de l’Escola Municipal de Música Roser 
Cabanas, pel curs 2022-2023. 

 
Estimar el recurs potestatiu d’Anderson  
Staling Cepeda contra l’expedient sancionador  
GO-003-2020 
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Es llegeix la proposta del Tinent d’Alcalde de l'Àrea d’Economia i 
Administració , que textualment diu: 
... 
 
Atès que a la Llei d’educació 12/2009 de 10 de juliol, a l’article 65.2.a, on es regulen 
els ensenyaments artístics de música. 
 
Vista la resolució EDU/464/2022 de 24 de febrer de 2022, per la qual s’aproven les 
normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de 
Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb 
fons públics, per al curs 2022 – 2023.  
 
Atès que l’Annex 8 en l’apartat 3 de l’esmentada resolució, estableix el calendari de 
preinscripció i matrícula d’ensenyament del cicle de formació professional de grau 
bàsic.  
 
Vist el Decret 31/2019, de 5 de febrer, que modifica el decret 75/2007 de 27 març, pel 
qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els 
ensenyaments sufragats amb fons públics. 
 
Vist el Reglament regulador de les normes de preinscripció i matrícula de l’alumnat de 
l’Escola Municipal de Música de Cornellà de Llobregat, el qual es va aprovar 
definitivament el dia 14 de desembre de 2017. 
 
Vist els informes emesos pel Cap de l’àrea de gestió d’Àrea de Cultura, Joventut, 
Cooperació i Solidaritat i la Cap Administrativa de Cultura, Esports, Igualtat, Joventut, 
d’Acció Comunitària, Solidaritat, Cooperació, Patrimoni Cultura i Biblioteques. 
 
Per tot això, i atès que l’adopció d’aquests acords són competència de la Junta de 
Govern Local, en virtut del que disposa l’article 4 del Reglament regulador del 
procediment de preinscripció i matriculació de l’alumnat de l’Escola Municipal de 
Música Roser Cabanas, aquest Regidor Delegat de l’Àrea de Cultura i Comunicació, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents, 
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar el procediment de preinscripció, matrícula i sorteig públic i el nou 
calendari de l’Escola Municipal de Música Roser Cabanas, pel curs escolar 2022-2023, 
el text literal del qual figura al final del present acord. 
 
CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA ROSER 
CABANAS, CURS ESCOLAR 2022/2023 
 
1.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA PREINSCRIPCIÓ:  
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Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos i que s’haurà de 
presentar en tots els supòsits, és a dir a través de correu electrònic (prioritàriament) o 
presencialment:  
 

- Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada. 
 

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

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

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

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

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

 
On-line: La documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.  
 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda.  
 
Presencial: Demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, durant 
les dates previstes en el calendari. 
 
Les famílies hauran de formalitzar la preinscripció amb l’imprès emplenat juntament 
amb la documentació requerida. 
 
La normativa i els impresos de preinscripció estaran disponibles, del 16 al 25 de maig 
de 2022, ambdós inclosos, a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Ajuntament de Cornellà de Llobregat - Catàleg de Tràmits - Catàleg (cornella.cat)). 
 
Per justificar els criteris de prioritat en l’accés. 
 

1. Els sol·licitants residents a Cornellà de Llobregat que estiguin inscrits al Padró 
Municipal d’habitants abans del període de preinscripció: 
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No caldrà presentar cap documentació de residència, ja que l’Ajuntament ho 
comprovarà d’ofici. 
 
 
 

2. Sol·licitants amb germans/es a l’escola en escola:  
 
No caldrà presentar cap documentació, ja que l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici. 
 

3. Sol·licitants en llista d’espera des del curs anterior:  
 
No caldrà presentar cap documentació, ja que l’Ajuntament ho comprovarà d’ofici. 
 

4. Sol·licitants que siguin famílies nombroses i/o monoparental: 
 

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

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

 
5. Renda anual de la unitat familiar: 
 

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

 
2.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR EN LA MATRÍCULA: 
 
 
En cas de ser admesos durant el procés de preinscripció, la matrícula es formalitzarà:  
 
Presencial: Demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, durant 
les dates previstes en el calendari. 
 
Les famílies hauran de formalitzar la preinscripció amb l’imprès emplenat juntament 
amb la documentació requerida. 
 
La normativa i els impresos de matrícula estaran disponibles, del 14 al 22 de juny de 
2022, ambdós inclosos, a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Ajuntament de Cornellà de Llobregat - Catàleg de Tràmits - Catàleg (cornella.cat)). 
Les matrícules dels alumnes inclosos a les llistes definitives que siguin adjudicataris de 
plaça, hauran de formalitzar-se, en el dia, hora i lloc que se’ls assigni. 
 
On-line: La documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, hauran d’enviar la documentació exigida els dies 15, 16, 20 



 
 

 
 

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

 

 37

i 21 de juny de 2022, indicant en l’assumpte NUM. EXPEDIENT (assignat en la 
preinscripció,)/CURS AL QUE HA ENTRAT / i /NOM DE L’ALUMNE/A. 
 
S’haurà d’aportar la documentació següent:  
 

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

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

 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR SI SE SOL·LICITA TARIFACIÓ SOCIAL 
 
Les persones que sol·licitin la tarifació social hauran d’afegir a la documentació de la 
matrícula, la següent: 
  

1. Original i fotocopia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic) del DNI/NIF 
o NIE de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar. 

2. Original i fotocòpia (presencial) o escaneig/foto (correu electrònic), del llibre de 
família complert. En cas de tenir més d’un llibre de família s’hauran de 
presentar ambdós.  

3. Documentació acreditativa de la situació econòmica i de la unitat familiar 
signat per tots els membres majors d’edat d’aquesta.  

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

4. Qualsevol altre document que el Departament de Cultura consideri necessari. 
 

5. Obligació de comunicació dels canvis de les circumstàncies laborals, familiars o 
econòmiques i revisió d’ofici: 

 
- Obligació de comunicació: La persona que ja sigui beneficiària de la tarifació social 

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

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

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

- Període de presentació de sol·licituds de preinscripció en el departament de 
Cultura al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer 16-18 baixos interior:  

 
 Dies 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 de maig de 2022 pel matí, en horari de 10:00h 

a 14:00h. 
 

 Dies 17, 19, 23 i 25 de maig de 2022 per la tarda, en horari de 15:30h a 18:30h. 
 

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

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

- Presencial: Demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, 
durant les dates previstes en el calendari. 

 
● Sorteig de Llenguatge Musical: 26 de maig de 2022, a les 15:30h. 
● Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 27 de maig de 2022 

(web de l’Escola de Música). 
● Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 30 i 31 de maig i 1 de juny de 

2022 (al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per 
telèfon). 

● Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 3 de juny de 2022 (web de 
l’Escola de Música). 

● Sorteig d’elecció d’instrument: 7 de juny de 2022, a les 15:30h.  
● Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 8 de juny de 2022 (web de 

l’Escola de Música). 
● Termini de reclamacions d’instrument: 9, 10 i 13 de juny de 2022 (al servei 

d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon). 
● Publicació llista definitiva d’instrument: 14 de juny de 2022 (web de l’Escola 

de Música). 
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● Publicació llista definitiva de la llista d’espera: 14 de juny de 2022 (web de 
l’Escola de Música). 

 
SORTEIG PÚBLIC 
 
El sorteig consistirà en introduir a la web de sortejos: 
https://www.sortea2.com/sorteos el DNI del/de la pare/ mare o tutor/a legal dels 
alumnes sol·licitants de plaça. 
 
S’aniran introduint tants “nº de premios” com nombre de places vacants hi hagi, tant 
pel que fa a cada grup de llenguatge musical, com per aquelles places disponibles per 
a cada instrument en la primera opció.  
 
Al mateix moment, un cop exhaurit el nombre de places vacants, s’introduirà 
consecutivament en ordre, la numeració corresponent per tal d’esgotar el número de 
sol·licitants, per confeccionar la llista d’espera. 
 
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de les llistes definitives i de les 
llistes d’espera, tal com ha quedat l’adjudicació abans efectuada. Aquestes llistes 
seran exposades públicament a la web de l’escola 
https://emusicacornella.wixsite.com/emmrosercabanas durant els període de temps 
contemplat en aquest calendari. 
 
Llenguatge Musical 
 
Per a cada grup d’edat es realitzarà un sorteig independent per tal de cobrir les places 
vacants del curs de llenguatge musical corresponent a l’any de naixement. 
 
Pel que fa als alumnes de 9 a 11 anys, de forma prèvia al sorteig, l’equip directiu de 
l’escola valorarà el nivell de coneixements musicals de l’alumne/a i decidirà a quin 
grup de llenguatge musical s’hauria d’assignar, entrant a formar part dels candidats 
a les places vacants d’aquest grup. 
 
Instrument 
 
Únicament es farà sorteig d’aquells instruments que disposin de places vacants.  
 
Si no s’obté plaça per cursar l‘instrument escollit com a primera opció, s’esperarà a 
obtenir plaça en el sorteig de la segona opció. Si no obté plaça en aquest segon 
sorteig d’instrument, s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig d’instrument seleccionat 
en tercera opció. En cas que no s’obtingui plaça en cap dels instruments escollits, 
s’oferiran les places d’instrument que restin vacants. 
 
B) Calendari de Matrícula: 
 

- Període de presentació de sol·licituds de matricula en el departament de 
Cultura al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer 16-18 baixos interior:  
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 Dies 15, 16, 20, i 21 de juny de 2022 pel matí en horari de 10:00h a 14:00h., i per la 

tarda en horari de 15:30h a 18:00h. 
 

- On-line: La documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça electrònica 
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte: NUM. EXPEDIENT (assignat 
en la preinscripció,)/CURS ASSIGNAT/ i /NOM DE L’ALUMNE/A. 
 

NOTA: Les famílies que optin per la matriculació mitjançant el correu electrònic 
hauran d’enviar la documentació exigida els dies 15, 16, 20 i 21 de juny de 2022. Si en 
el moment de fer la matricula no s’ha rebut la documentació s’entendrà que 
RENUNCIA a la plaça. 
 

-  Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
durant les dates previstes en el calendari. 
 

NOTA: Les famílies i els alumnes que optin per la matrícula presencial hauran de 
formalitzar la matrícula, amb l’imprès emplenat, juntament amb la documentació 
requerida, en el dia, hora i lloc que se’ls hi assigni, ja que en el cas de no fer-ho 
s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça. 
 
C)  AFORAMENT AULES 
 
Seguint les indicacions de les autoritats (Govern de la Generalitat i Gobierno de 
España) pel proper curs tornarem a la normalitat en quant a ratis d’alumnes per 
classe i d’altres mesures sanitàries. En aquest context, en el cas que hi hagués alguna 
altra situació excepcional, es seguiran les actualitzacions de les mesures que siguin 
aprovades per les autoritats corresponents, adaptant el funcionament de l’escola a 
aquestes.  
 
Segon.- Publicar el calendari de preinscripció, matrícula i el sorteig públic de l’Escola 
Municipal de Música Roser Cabanas al Tauler d’Anuncis de la Corporació i a la pàgina 
web de l’Ajuntament de Cornellà. 
  
Tercer.- Difondre el contingut d’aquesta resolució en compliment del principi de 
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent en la Seu 
Electrònica municipals en compliment i amb l’abast del que disposa la Llei 19/2013, 
de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern, i la Llei 
19/2014, de 29 de desembre de Transparència, Accés a la Informació i Bon Govern de 
Catalunya. 
 
CURS ESCOLAR 2022-2023 
 
1.- PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “ROSER CABANAS” 
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Les persones interessades hauran de formalitzar en primer lloc la preinscripció amb 
els impresos normalitzats i la documentació requerida:  
On-line: La documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES PRESCRIU.  
 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda.  
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, durant 
les dates previstes en el calendari. 
Documentació a aportar per a la formalització de la preinscripció: 
 

● Sol·licitud de preinscripció degudament complimentada (per duplicat).  
● Original i fotocòpia del DNI del pare i mare i del/de la nen/a. 
● Original i fotocòpia llibre de família on constin els pares i el/la nen/a. 
● Document de preinscripció en funció de l’any de naixement del/de la nen/a. 
● Original i fotocòpia del document on s’acrediti la condició de família nombrosa 

o monoparental. 
● Original i fotocòpia del document on s’acrediti que el pare, mare o tutor/a són 

beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció. 
 
La normativa i els impresos de preinscripció estaran disponibles, del 16 al 25 de maig 
de 2022, ambdós inclosos, a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Ajuntament de Cornellà de Llobregat - Catàleg de Tràmits - Catàleg (cornella.cat)). 
 
En cas de ser admesos durant el procés de preinscripció, la matrícula es formalitzarà: 
On-line: La documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu electrònic 
emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte NUM. EXPEDIENT (assignat en la 
preinscripció,)/CURS AL QUE HA ENTRAT / i /NOM DE L’ALUMNE/A. 
 
NOTA: Les famílies que optin per la matriculació mitjançant el correu electrònic 
hauran d’enviar la documentació exigida els dies 15, 16, 20 i 21 de juny de 2022. Si en 
el moment de fer la matricula no s’ha rebut la documentació s’entendrà que 
RENUNCIA a la plaça. 
 
Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 
http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, durant 
les dates previstes en el calendari. 
 
NOTA: Les famílies que optin per la matriculació mitjançant el correu electrònic 
hauran d’enviar la documentació exigida els dies 15, 16, 20 i 21 de juny de 2022. Si en 
el moment de fer la matricula no s’ha rebut la documentació s’entendrà que 
RENUNCIA a la plaça. 
 
Documentació a aportar per a la formalització de la matrícula: 
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● Sol·licitud de matrícula degudament complimentada (per duplicat). 
● Full d’autorització a l’Ajuntament per poder fer el cobrament dels rebuts 

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

l’IBAN. 
 

La normativa i els impresos de matrícula estaran disponibles, del 14 al 22 de juny de 
2022, ambdós inclosos, a la pàgina web de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat 
(Ajuntament de Cornellà de Llobregat - Catàleg de Tràmits - Catàleg (cornella.cat)). 
 
S’adjunten documents annexos: 
  

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

 
2. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER A L’ESCOLA MUNICIPAL DE 
MÚSICA “ROSER CABANAS” 
 

● Període de presentació de sol·licituds de preinscripció en el departament de 
Cultura al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer 16-18 baixos interior:  

 
 Dies 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 de maig de 2022 pel matí, en horari de 

10:00h a 14:00h. 
 

 Dies 17, 19, 23 i 25 de maig de 2022 per la tarda, en horari de 15:30h a 18:30h. 
 
- On-line: La documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu 

electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte SOL·LICITUD 
PREINSCRIPCIÓ ESCOLA MUSICA/NOM DE L’ALUMNE/A + CURS AL QUE ES 
PRESCRIU.  

 
Un cop revisada la documentació us enviarem un correu electrònic notificant el núm. 
d’expedient i la puntuació obtinguda.  
 
- Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 

http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat, 
durant les dates previstes en el calendari. 

 
● Sorteig de Llenguatge Musical: 26 de maig de 2022, a les 15:30h. 
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● Publicació de les llistes d’ admesos a Llenguatge Musical: 27 de maig de 2022 
(web de l’Escola de Música). 

● Termini de reclamacions de Llenguatge Musical: 30 i 31 de maig i 1 de juny de 
2022 (al servei d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per 
telèfon). 

● Publicació llista definitiva de Llenguatge Musical: 3 de juny de 2022 (web de 
l’Escola de Música). 

● Sorteig d’elecció d’instrument: 7 de juny de 2022, a les 15:30h.  
● Publicació de la llista d’ admesos d’instrument: 8 de juny de 2022 (web de 

l’Escola de Música). 
● Termini de reclamacions d’instrument: 9, 10 i 13 de juny de 2022 (al servei 

d’Administració de l’Escola de Música amb cita prèvia o per telèfon). 
● Publicació llista definitiva d’instrument: 14 de juny de 2022 (web de l’Escola 

de Música). 
● Publicació llista definitiva de la llista d’espera: 14 de juny de 2022 (web de 

l’Escola de Música). 
● Període de presentació de sol·licituds de matricula en el departament de 

Cultura al carrer de Mossèn Cinto Verdaguer 16-18 baixos interior:  
 
 Dies 15, 16, 20, i 21 de juny de 2022 pel matí en horari de 10:00h a 14:00h, i per 

la tarda en horari de 15:30h a 18:00h. 
 
-  On-line: La documentació s’haurà de lliurar a la següent adreça de correu 

electrònic emusica@aj-cornella.cat, indicant en l’assumpte NUM. EXPEDIENT 
(assignat en la preinscripció,)/CURS AL QUE HA ENTRAT / i /NOM DE 
L’ALUMNE/A. 
 

NOTA: Les famílies que optin per la matriculació mitjançant el correu electrònic 
hauran d’enviar la documentació exigida els dies 15, 16, 20 i 21 de juny de 2022. Si en 
el moment de fer la matricula no s’ha rebut la documentació s’entendrà que 
RENUNCIA a la plaça. 
 
-  Presencial: demanant CITA PREVIA a través de la pàgina 

http://citaprevia.cornella.cat/, per correu electrònic emusica@aj-cornella.cat 
durant les dates previstes en el calendari. 
 

NOTA: Les famílies i els alumnes que optin per la matrícula presencial hauran de 
formalitzar la matrícula, amb l’imprès emplenat, juntament amb la documentació 
requerida, en el dia, hora i lloc que se’ls hi assigni, ja que en el cas de no fer-ho 
s’entendrà que RENUNCIEN a la plaça. 
 
3.- SORTEIG PÚBLIC 
El sorteig consistirà en introduir a la web de sortejos: 
https://www.sortea2.com/sorteos el DNI del/de la pare/ mare o tutor/a legal dels 
alumnes sol·licitants de plaça. 
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S’aniran introduint tants “nº de premios” com nombre de places vacants hi hagi, tant 
pel que fa a cada grup de llenguatge musical, com per aquelles places disponibles per 
a cada instrument en la primera opció.  
 
Al mateix moment, un cop exhaurit el nombre de places vacants, s’introduirà 
consecutivament en ordre, la numeració corresponent per tal d’esgotar el número de 
sol·licitants, per confeccionar la llista d’espera. 
 
Un cop finalitzat el sorteig es procedirà a l’ordenació de les llistes definitives i de les 
llistes d’espera, tal com ha quedat l’adjudicació abans efectuada. Aquestes llistes 
seran exposades públicament a la web de l’escola 
https://emusicacornella.wixsite.com/emmrosercabanas durant els període de temps 
contemplat en aquest calendari. 
 
3.1. Llenguatge Musical 
Per a cada grup d’edat es realitzarà un sorteig independent per tal de cobrir les places 
vacants del curs de llenguatge musical corresponent a l’any de naixement. 
Pel que fa als alumnes de 9 a 11 anys, de forma prèvia al sorteig, l’equip directiu de 
l’escola valorarà el nivell de coneixements musicals de l’alumne/a i decidirà a quin 
grup de llenguatge musical s’hauria d’assignar, entrant a formar part dels candidats 
a les places vacants d’aquest grup. 
 
3.2. Instrument 
Únicament es farà sorteig d’aquells instruments que disposin de places vacants.  
Si no s’obté plaça per cursar l‘instrument escollit com a primera opció, s’esperarà a 
obtenir plaça en el sorteig de la segona opció. Si no obté plaça en aquest segon 
sorteig d’instrument, s’esperarà a obtenir plaça en el sorteig d’instrument seleccionat 
en tercera opció. En cas que no s’obtingui plaça en cap dels instruments escollits, 
s’oferiran les places d’instrument que restin vacants. 
 
AFORAMENT AULES 
 
Seguint les indicacions de les autoritats (Govern de la Generalitat i Gobierno de 
España) pel proper curs tornarem a la normalitat en quant a ratis d’alumnes per 
classe i d’altres mesures sanitàries. En aquest context, en el cas que hi hagués alguna 
altra situació excepcional, es seguiran les actualitzacions de les mesures que siguin 
aprovades per les autoritats corresponents, adaptant el funcionament de l’escola a 
aquestes. 

... 
Els reunits per unanimitat, aproven la proposta. 
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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 quaranta-cinc 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 29 d’abril 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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