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ACTA NÚM. 3 - SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
L´1 DE MARÇ DE 2021
===============================================================

A la ciutat de Mataró, l´u de març de dos mil vint-i-u, a les tretze hores i trenta-cinc
minuts del migdia, es reuneix de forma telemàtica, en virtut del previst per l'article
46.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, a l’objecte
de celebrar sessió ordinària corresponent a la Junta de Govern Local, sota la
Presidència del Sr. JUAN CARLOS JEREZ ANTEQUERA, primer Tinent d’Alcalde.
Hi concorren:

Juan Carlos Jerez Antequera
Sergio Morales Diaz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

1r. Tinent d’Alcalde
2n. Tinent d’Alcalde
3r. Tinent d’Alcalde
4t. Tinent d’Alcalde
5è. Tinent d’Alcalde
6è. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

Excusen la seva assistència:
En David Bote Paz

Alcalde

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

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit.
L’ordre del dia de la sessió actual és el següent:

1.

Aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió ordinària que tingué lloc el
8/02/2021.
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2.

DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SECRETARIA GENERAL
3. Donar-se per assabentada de la sentència favorable en el recurs 38/2019, per
desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial de M.P.G.

PRECS I PREGUNTES

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

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
-Servei d’Assessorament i Gestió4. Aprovar la imposició de sancions a A.R.F. per la comissió d’ infraccions greus
i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
(exp.163-20 GP).
5. Aprovar la imposició de sancions a J.T.M. per la comissió d´infraccions greus i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
(exp.148-20 GP)
6. Aprovar la imposició de sancions a R.G.C. per la comissió d´infraccions greus
i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
(exp.211-20 GP)
7. Aprovar la imposició de sancions a J.A.C.R. per la comissió d´infraccions
greus i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos
(exp.162-20 GP).
8. Aprovar la imposició de sancions a N.C.G. per la comissió d’ infracció greu en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp.206-20 GP).
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l’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de l’Ordre
del Dia.
1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 8/02/2021

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (8).

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

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SECRETARIA GENERAL
3.
DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA SENTÈNCIA FAVORABLE EN EL
RECURS 38/2019, PER DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE M.P.G.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“En data 30-10-2020, el Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona, ha
notificat la Sentència número 214/2020, de 26 d’octubre de 2020, dictada en el
Procediment abreujat núm. 38/2019 -V, en el recurs interposat per la senyora
M.D.P.G., contra el decret núm. 7611/2018, de 6 de setembre, del regidor delegat de
Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern que resol desestimar la reclamació de
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública el dia 294-2017, en el C/
Caputxines, cantonada C/ Monges, a causa del mal estat del paviment.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 15.544,63 euros. La sentència del Jutjat
Contenciós Administratiu desestima la demanda, sense imposició de costes, entre
altres, amb el següent argument:
“(...) pese a las afirmaciones de la parte demandante, no existe elemento probatorio
alguno que permita deducir que los daños sufridos por la actora fueran consecuencia
del mal estado de la acera o del pavimento de la calzada y, por lo tanto, sea
consecuencia del funcionamiento del servicio público, y en particular:
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a) La propia actora reconoce que no puede precisar con exactitud el motivo de la
caída ni como se produjo la misma, así, hace referencia tanto al mal estado del
pavimento como la existencia de la rejilla de un alcantarillado ubicado entre el bordillo
de la acera y el paso de peatones, donde parece ser le quedó enganchado el pie.
b) La testigo manifiesta en vía administrativa que la calle estaba mal, que no vio qué
causó la caída de la recurrente, pero que le parece que se le enganchó el pie en la
rejilla del alcantarillado.
c) Del informe técnico se desprende que la calle en que se produjeron los hechos
lesivos se encuentra en el núcleo antiguo de Mataró tratándose de calles con
adoquines que generan desniveles sin que se trate de un pavimento liso.
d) (...) Debe concluirse que no se ha modificado la ubicación del paso de peatones
sino que únicamente, como consecuencia de la intervención de un tercero,
posiblemente, una empresa de suministro de servicios, se ha asfaltado una franja del
paso de peatones, por lo que dicha intervención no obedece a la reparación de
ninguna irregularidad en el pavimento de la calzada ni de la acera por parte de la
Administración local.
e) La actora no alcanza a fijar el motivo de la caída y la testigo lo sitúa en la rejilla del
alcantarillado donde le quedó enganchado el pie. No obstante, de las fotografías de
Autos se desprende que la rejilla del alcantarillado está en buen estado, tratándose
de un elemento urbano situado entre el bordillo de la acera y el paso de peatones.
f) No existe Informe de la Policía que recoja dato alguno sobre el referido siniestro,
que pudiere otorgar siquiera presunción de veracidad sobre la dinámica de los
hechos o del lugar en el que los mismos acaecieron, lo que impide determinar si los
hechos sucedieron tal como expone la actora. (...) No obstante, a partir de la testifical
practicada en vía administrativa no se discute la realidad de la caída pero sí la
mecánica de la misma y las circunstancias que rodearon los hechos lesivos y los
daños causados.
g) No ha articulado la actora elemento probatorio alguno encaminado a acreditar que
el estado de la acera y de la calzada hubiera causado otras caídas ni existe
constancia en Autos de cualquier otra queja sobre el estado que ofrecía la vía pública
en el lugar de los hechos. Asimismo, debe tenerse en cuenta que la actora vive en la
misma calle donde se produjo la caída, por lo que conoce perfectamente la zona y es
conocedora de que la misma está formada por adoquines que exigen a todo
viandante extremar la precaución en su deambular.
h) No consta en qué dirección iba, si iba con bolsas, distraída,… No debemos olvidar,
en este sentido, que existen otras circunstancias susceptibles de provocar caídas de
la misma índole que la tratada en el presente supuesto de hecho, toda vez que
influye si andaba distraída, atenta, deprisa o lentamente, tipo de calzado,
circunstancias personales del lesionado, etc. constituyendo dichos elementos y
conductas todas elles susceptibles de interferir en el nexo de causalidad, acarreando
su interrupción, en los términos fijados por la praxis jurisprudencial. En este caso
únicamente se conoce, por las manifestaciones depuestas por la testigo, que la
actora llevaba zapatillas en el momento en que se produjo la caída, sin que haya más
referencias sobre la mecànica en que se produjeron los hechos dañosos.
i) Asimismo, se aprecia de Autos que mientras el dolor en el momento de la caída se
sitúa en un lado, manifestando, además, la testigo que vio como caía de lado y que la
actora se quejaba del lado donde cayó, se reclama por unos daños en el pie, yendo
al hospital al cabo de unos días de la caída por pie diabético.
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No consta acreditado, toda vez que de las actuaciones documentadas en Autos no
resulta probado que la producción del hecho dañoso fuera consecuencia del mal
estado del pavimento del lugar donde se produjeron los hechos lesivos, por falta de
prueba de la dinámica de la producción del siniestro y de que los daños sufridos por
la actora sean consecuencia de dicha caída, por lo que mal podrá predicarse la
existencia
de una relación de causalidad entre el daño padecido y aquél. (...)”
La sentència no és susceptible de recurs ordinari d’apel.lació.
Per diligència d´ordenació de data 26-1-2021 es declara ferma la sentència de data
26-10-2020.
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020, de 9 de
juliol, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració,
Bon Govern i Mobilitat, previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposo
a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Donar-se per assabentada de la Sentència número 214/2020, de 26
d’octubre de 2020, dictada en el Procediment abreujat núm. 38/2019 -V, en el recurs
interposat per la senyora M.D.P.G., contra el decret núm. 7611/2018, de 6 de
setembre, del regidor delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern que resol
desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública el
dia 294-2017, en el C/ Caputxines, cantonada C/ Monges, a causa del mal estat del
paviment.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 10
de Barcelona”.

Es donen per assabentats

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del
Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de
substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió.
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA
Servei d’Assessorament i Gestió4.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.R.F. PER LA COMISSIÓ D’
INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.163-20 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 7503/2020, de 16 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.R.F., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C20/12712, aixecada en data 8 de maig de 2020 a les 08:55 hores pels
Agents de la Policia Local número 3096 i 2757, referent al Camí Ral, 613 de 08302
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 08/05/2020 a les 08:55 hores, els agents amb TIP 3096 i 2757 van observar el
Sr. R. que passejava un gos de raça potencialment perillosa, un Pit Bull de nom:
“Bruno”, sense morrió, al Camí Ral, 613, en un lloc de pas freqüent de vianants.
La persona denunciada va manifestar que tenia la targeta sanitària i el cens de
l’animal a casa seva, però que no tenia assegurança de responsabilitat civil ni
llicència per portar un gos perillós.
El Servei de Salut informa en data 29/07/20, que no consta cap llicència per tinença
de gos perillós a nom d’A.R.F. ni tampoc cap gos censat al seu nom.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a A.R.F., en
data 16 de desembre de 2020, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
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39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la
posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
3. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.R.F.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
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potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a A.R.F., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a A.R.F., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a A.R.F., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
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caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a A.R.F., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a A.R.F., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a A.R.F., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

5.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.T.M. PER LA COMISSIÓ
D´INFRACCIONS GREUS I
MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.(EXP.148-20 GP)
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 7839/2020, de 24 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.T.M., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
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l’acta número C20/12518, aixecada en data 5 de maig de 2020 a les 21:10 hores pels
Agents de la Policia Local número 3848 i 4078, referent al Passeig Marítim de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 05/05/2020, a les 21:10 hores, la persona denunciada es trobava a l’espigó de
la platja Pekin de Mataró mentre el seu gos de raça potencialment perillosa, un
stafforshire, s’estava banyant, amb un altre gos, també de raça perillosa, al mar.
El Servei de Salut informa en data 29/07/20 que no consta cap gos censat, ni llicència
per tinença i conducció de gos de raça perillosa a nom de J.T.M..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a Jesús
Triguero Marín, en data 7 de desembre de 2020, i es comunicà el termini
corresponent per a formular al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la
possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari,
aplicant en ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
2. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció
greu tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en
concordança amb l’article 9 del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que
es desenvolupa la Ley 50/1999.
3. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la
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posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
4. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció
greu tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa
llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos
considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze
anys.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.T.M.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
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c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a J.T.M., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a J.T.M., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a J.T.M., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a J.T.M., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
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Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a J.T.M., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 300,52 euros a J.T.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a J.T.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a J.T.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
CINQUÈ.-.Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

6.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A R.G.C. PER LA COMISSIÓ
D´INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU
EN
MATÈRIA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.211-20 GP)
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 7886/2020, de 25 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a R.G.C., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C20/18980, aixecada en data 11 de juliol de 2020 a les 12:00 hores
pels Agents de la Policia Local número 3096 i 3518, referent al Carrer de les Delícies
de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
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El 11/07/2020, a les 12:00, els agents amb TIP 3096 i 3518, que anaven amb vehicle
policial, van observar en el parc infantil Antonio Machado un gos de raça
potencialment perillosa deslligat i sense morrió passejant. El vehicle va accedir al
parc amb velocitat lenta i a uns 5 metres de distància, els agents van tocar el clàxon
per avisar al conductor de l’animal, qui va fer cas omís i va començar a córrer en
direcció al carrer Delícies.
L’agent amb TIP 3096 va sortir del vehicle i li va indicar que s’aturés, havent d’iniciar
una carrera, darrera seu, d’uns 200 metres. En el carrer Delícies va ser interceptat
dirigint-se als agents dient. “Pero que hacéis, dejarme en paz”.Els agents li van
preguntar el motiu de la fugida i va respondre: “¿Tu que harías si viene un coche por
medio del parque?. Por ahí no podéis pasar, dejarme tranquilo. Además no voy a
pagar, debo más de 500 euros a Hacienda”.
Els agents li van comentar que seria sancionat per dur el gos sol sense documentació
i intentar fugir.
La persona denunciada portava un gos de raça potencialment perillosa, un
stafforshire, de nom Mia, deslligat i sense morrió a la via pública.
El Servei de Salut informa en data 27/09/20 que no consta cap gos censat ni llicència
per la tinença de gos perillós a nom de R.G.C..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a R.G.C., en
data 7 de desembre de 2020, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
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2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos
normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la
posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció
greu tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa
llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos
considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze
anys.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• R.G.C.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
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disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a R.G.C., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a R.G.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 3.001,00 euros a R.G.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
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Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a R.G.C., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a R.G.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a R.G.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART..- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

7.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.A.C.R PER LA COMISSIÓ
D´INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.162-20 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 7582/2020, de 17 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.A.C.R., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C20/12714, aixecada en data 8 de maig de 2020 a les 12:15 hores
pels Agents de la Policia Local número 3096 i 2757, referent al Passeig Marítim de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 08/05/2020 a les 12:15 hores, els agents amb TIP 3096 i 2757 van observar la
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persona denunciada passejant un gos de raça potencialment perillosa, un American
Stafforshire, de nom: “Terry”, al Passeig Marítim, sense morrió, en el tram horari en el
que podien passejar els menors de 14 anys, d’acord amb la normativa derivada de la
declaració de l’estat d’alarma.
Els agents van ordenar al Sr. C. que li posés el morrió al gos i aquest li va col·locar.
La persona denunciada va manifestar als agents que tenia la documentació del gos a
casa, si bé, no disposava de llicència per tinença de gos perillós.
El Servei de Salut informa en data 29/07/20 que no consta cap gos censat, ni cap
llicència per la tinença i conducció d’un gos de raça potencialment perillosa a nom de
J.A.C.R., però que en el mateix domicili que consta a l’acta que ha donat lloc a la
incoació d’aquest expedient, consta un gos censat de raça creuada de nom Terry i
codi microxip 985111000641329, a nom de S.K.R.R. (ref. 6694).
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.A.C.R., en
data 1 de desembre de 2020, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
2. Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente
Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
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Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.A.C.R.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 2.404,06 euros a J.A.C.R., per la comissió d’una infracció molt greu a
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a J.A.C.R., per la comissió d’una infracció greu a
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l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,06 euros a J.A.C.R., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Imposar una sanció de 300,52 euros a J.A.C.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).
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9.
APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A N.C.G. PER LA COMISSIÓ D’
INFRACCIÓ
GREU
EN
MATÈRIA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.206-20 GP).
Anna Villarreal Pascual, Regidora delegada de Seguretat pública, presenta la
proposta següent:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 7781/2020, de 23 de novembre, es va incoar expedient
administratiu sancionador a N.C.G., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C20/20643, aixecada en data 25 de juliol de 2020 a les 20:30 hores
pels Agents de la Policia Local número 4158 i 4218, referent al Carrer de Sant Benet,
27 de 08302 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 25/07/20 a les 20:30 hores, la persona denunciada passejava un gos de raça
potencialment perillosa, un Rottweiler, sense morrió a la via pública, al carrer Sant
Benet, en un moment d’afluència de gent.
El Servei de Salut informa en data 27/09/20 que no consta cap gos censat a nom de
N.C.G ni tampoc llicència per la tinença i conducció d’un gos perillós.
Comprovat el padró municipal, la persona infractora no consta empadronada a
Mataró, sinó al municipi de Barcelona, al qual s’ha procedit a enviar un ofici, adjuntant
una còpia de l’acta, als efectes escaients.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a N.C.G, en
data 4 de desembre de 2020, i es comunicà el termini corresponent per a formular
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció.
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es
hagin realitzat cap d’aquestes accions.
FETS PROVATS:
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que
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s’han descrit detalladament en els antecedents de fet.
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats
de delicte o falta penal.
FONAMENTS DE DRET:
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en:
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre
el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• N.C.G.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció
lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 euros per la comissió d’una infracció greu i
una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la comissió d’una infracció molt greu.
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,06 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus.
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ:
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte
especialment els següents criteris:
a) El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat.
b) La continuïtat o persistència en la conducta infractora.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via
administrativa.
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en
compte els criteris de graduació següents:
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts
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legalment.
PROPOSTA DE SANCIÓ:
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició
d’una sanció de 300,52 euros a N.C.G., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i
molt greu.
En virtut dels Decrets d’Alcaldia número 8372 de 25 d’octubre de 2019 i número 4705
de 9 de juliol de 2020, es deleguen les competències en matèria de Seguretat Pública
a Anna Villarreal Pascual.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a N.C.G., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (8).

23

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de dues de la tarda, el
senyor President aixecà la sessió, de la qual com a secretària estenc la present acta.

1r. Tinent d’Alcalde

La Secretària General acctal.,

Juan Carlos Jerez Antequera

M. Lluïsa Guañabens Casarramona
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