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ACTA NÚM. 18 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC
EL 2 DE NOVEMBRE DE 2021
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el dos de novembre de dos mil vint-i-u, a les dues i deu
minuts del migdia, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de
celebrar sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del
senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president
Hi concorren:
En David Bote Paz

Alcalde

Juan Carlos Jerez Antequera

1r. Tinent d’Alcalde

Sergio Morales Diaz

2n. Tinent d’Alcalde

Laura Seijo Elvira

3a. Tinenta d’Alcalde

Núria Moreno Romero

4a. Tinenta d’Alcalde

Miquel Angel Vadell Torres

5è. Tinent d’Alcalde

Elizabet Ruíz Moreno

7a. Tinenta d’Alcalde

Excusen la seva assistència:

M. Luisa Merchán Cienfuegos

6a. Tinenta d’Alcalde

Anna Villarreal Pascual

8a. Tinenta d’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 19-102021.

2. DESPATX OFICIAL

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
3. Donar-se per assabentat de la sentència núm.265/2021 de 11-10-2021 del
Jutjat Contenciós Administratiu 14 de Barcelona, dictada en el procediment
abreujat núm. 185/2021 interposat contra la desestimació de la reclamació de
responsabilitat patrimonial per la sra. J.R.M.

CIM DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

I

CREACIÓ

D’OCUPACIÓ

I

DIRECCIÓ D’URBANISME I PLANIFICACIÓ
-Servei d’Urbanisme i patrimoni4. Donar-se per assabentats de la Provisió de 07.10.2021 del Tribunal Suprem,
que inadmet a tràmit el recurs de cassació 3948/2021, interposat contra la
Sentència del TSJC que va modificar la valoració del Jurat d’Expropiació de
Catalunya en la superfície de la finca de la rda. Bellavista, 24 (El Sorrall).
5. Donar-se per assabentats de la Sentència 3948 de 05.10.2021 del Tribunal
Superior de Justícia, dictada en recurs d’apel·lació 184/2016, interposat contra
Sentència del JCA que estimava en part el recurs contra els Estatuts i Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del PMU sector Riera de CireraRocafonda, i que desestima el recurs interposat per la societat recurrent i
estima el recurs per adhesió interposat per la societat codemandada.

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 Gestió6. Aprovar la imposició de sancions a L.A.F., per la comissió d’infracció greu en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp. 93/21 gp.
7. Aprovar la imposició de sancions a M.D.B., per la comissió d’infraccions greus i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.
282/21 gp)
8. Aprovar la imposició de sancions a E.D.P., per la comissió d’infraccions greus i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
(Exp.281/21 gp).
9. Aprovar la imposició de sancions a EG.P.N. per la comissió d’infraccions greus
i molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.
267/21 gp)
10. Aprovar la imposició de sancions a A.F.V. per la comissió d’infraccions greus i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos Exp.
202/21 gp).
11. Aprovar la imposició de sancions a M.EB.J., per la comissió d’infraccions greu i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. (Exp.
246/21 gp)
12. Aprovar la imposició de sancions a G.G.S., per la comissió d’infraccions greus i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. Exp.
268/21 gp).
13. Aprovar la imposició de sancions a A.G.S., per la comissió d’infraccions greus i
molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 201/21
gp).
14. Estimar el recurs de reposició interposat per R.D.M., i revocar les sancions
imposades per infraccions molt greus i greus en matèria de gossos
potencialment perillosos.

I’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de
l’Ordre del Dia.

1.- Es aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 19/07/2021.
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

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

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA

SERVEI DE SECRETARIA GENERAL
3. DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA SENTÈNCIA NÚM .265/2021 DE 11-102021 DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 14 DE BARCELONA,
DICTADA EN EL PROCEDIMENT ABREUJAT NÚM. 185/2021-BR INTERPOSAT
CONTRA LA DESESTIMACIÓ DE LA RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
PATRIMONIAL PER LA SRA. J.R.M.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern i
Mobilitat, presenta la següent proposta:
“En data 15-10-2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, ha
notificat la Sentència número 265/2021, d´11 d´octubre de 2021, dictada en el
Procediment abreujat núm. 185/2020–BR, en el recurs interposat per la Sra. J.R.M.,
contra el Decret 1935/2021, de data 4-3-2021, del regidor delegat d’Administració, Bon
Govern i Mobilitat, pel que es desestima el recurs de reposició interposat contra el
Decret 8470/2020, de 16-12-2020, del Regidor delegat d´Administració, Bon Govern i
Mobilitat, que desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial en la que demana
una indemnització per una caiguda a la via pública mentre anava en patinet, per import
de 11.397,51€.
La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una
indemnització per danys per un import de 11.397,51€.
La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu desestima la demanda, considerant
que el Decret 1935/2021 és ajustat a dret, quan desestima la responsabilitat de
l’Ajuntament pels fets al.legats per la demandant, no imposant costes.
Entre altres, els arguments emprats són els següents:
“(...) En el presente caso no puede entenderse acreditada la necesaria relación de
causalidad entre la actuación administrativa (en este caso, el alegado mantenimiento
deficiente de la calzada) y los daños sufridos por la actora.
En tal sentido, debe valorarse, que estamos ante un obstáculo perfectamente visible
para un conductor atento; y ello por tener una morfología y color distintos a la calzada.
Además, y eso es de gran relevancia, estamos ante una imperfección leve, de muy
poca entidad y que es común y admisible para la circulación de todo tipo de vehículos.

Finalmente, debe tenerse en cuenta que la conducción de patinetes por la calzada es
una actividad que entraña un cierto riesgo, admitido por la propia actora al
desarrollarla, y que exige de una especial atención para evitar posibles obstáculos.
En tales circunstancias, no puede entenderse acreditada la necesaria relación de
causalidad entre la actuación administrativa y los daños sufridos por la actora, lo que
determina la desestimación del recurso. (…)“
La sentència no és susceptible de recurs ordinari d’apel.lació i és ferma.
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 assabentat de la Sentència número 265/2021, d´11 d´octubre
de 2021, dictada en el Procediment abreujat núm. 185/2020–BR, en el recurs
interposat per la Sra. J.R.M., contra el Decret 1935/2021, de data 4-3-2021, del regidor
delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, pel que es desestima el recurs de
reposició interposat contra el Decret 8470/2020, de 16-12-2020, del Regidor delegat
d´Administració, Bon Govern i Mobilitat, que desestima alhora la reclamació de
responsabilitat patrimonial en la que demana una indemnització per una caiguda a la
via pública mentre anava en patinet, per import de 11.397,51€ i que és favorable a
l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 14 de
Barcelona».

Es donen per assabentats

CIM
DE
REACTIVACIÓ
ECONÒMICA
DESENVOLUPAMENT DEL TERRITORI

I

CREACIÓ

D’OCUPACIÓ

I

-Servei d’Urbanisme i patrimoni4. DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA PROVISIÓ DE 07.10.2021 DEL
TRIBUNAL SUPREM, QUE INADMET A TRÀMIT EL RECURS DE CASSACIÓ
3948/2021, INTERPOSAT CONTRA LA SENTÈNCIA DEL TSJC QUE VA
MODIFICAR LA VALORACIÓ DEL JURAT D’EXPROPIACIÓ DE CATALUNYA EN
LA SUPERFÍCIE DE LA FINCA DE LA RDA. BELLAVISTA, 24 (EL SORRALL).
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la
Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent:

«El Tribunal Suprem ha dictat Provisió el 7 d’octubre de 2021, que inadmet a tràmit el
recurs de cassació interposat per Corbaire 15, SL, contra la Sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, de
10 de novembre de 2020, dictada en recurs ordinari núm. 111/2017, que acumulava els
recursos interposats per l’Ajuntament i per Corbaire15 SL, contra l’acord del Jurat
d’Expropiació de Catalunya (JEC) de valoració de la finca expropiada de la rda. Bellavista,
24; i la condemna en costes per l’import de 2.000 € més IVA, si s’escau.
La inadmissió del recurs està motivada per manca de fonamentació suficient i
singularitzada al cas, per manca de concurrència dels supòsits d'interès cassacional
previstos als articles 88.2.a) i c) i 88.3.b) de la LJCA, i també per manca d’interès
cassacional objectiu per la formació de jurisprudència, per ser la discrepància en la
valoració de la finca una qüestió de fet i de prova excloses de la cassació per l’article
87.bis.1 de la LJCA.
La Sentència del TSJC que esdevé ferma al no admetre el recurs de cassació, manté els
criteris de la valoració del JEC amb el resultat de 1.285.476,21 €, per les finques de la rda.
Bellavista, 24 i ctra. d’Argentona, 50, front a la valoració que pretenia Corbaire 15, SL de
22.118.127,27 €.
La Junta de Govern Local el 28 de desembre de 2020, va acordar donar compliment de la
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i tramitar el pagament del preu
just de la finca de la rda. Bellavista, 24, per ser la finca de la ctra. d’Argentona d’unes
altres persones propietàries. L’import corresponent està dipositat a la Caixa General de
Depòsits, per haver rebutjat la societat expropiada el cobrament.
Corbaire15, SL ha interposat un nou recurs contenciós administratiu contra la inadmissió a
tràmit de la sol·licitud de retaxació de les finques del c. Bellavista, 24 i ctra. d’Argentona,
50, seguit davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 11 de Barcelona, amb el núm.
278/2021.
Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, proposo a la Junta de Govern Local en virtut de les competències que
té delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019, si s’escau,
l’adopció dels següent acord:
Únic.- Donar-se per assabentats de la Provisió del Tribunal Suprem de 7 d’octubre de
2021, que inadmet a tràmit el recurs de cassació interposat per Corbaire 15 SL, contra la
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa
Administrativa, Secció Segona, de 10 de novembre de 2020, dictada en recurs ordinari
núm. 111/2017, que acumulava els recursos interposats per l’Ajuntament i per Corbaire 15
SL, contra l’acord del Jurat d’Expropiació de Catalunya (JEC) de valoració de la finca
expropiada de la rda. Bellavista, 24 i ctra. d’Argentona, 50; i la condemna en costes per
l’import de 2.000 €, més IVA si s’escau».

Es donen per assabentats

5. DONAR-SE PER ASSABENTATS DE LA SENTÈNCIA 3948 DE 05.10.2021 DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA, DICTADA EN RECURS D’APEL·LACIÓ
184/2016, INTERPOSAT CONTRA SENTÈNCIA DEL JCA QUE ESTIMAVA EN
PART EL RECURS CONTRA ELS ESTATUTS I BASES D’ACTUACIÓ DE LA
JUNTA DE COMPENSACIÓ DEL PMU SECTOR RIERA DE CIRERA-ROCAFONDA,
I QUE DESESTIMA EL RECURS INTERPOSAT PER LA SOCIETAT RECURRENT I
ESTIMA EL RECURS PER ADHESIÓ INTERPOSAT PER LA SOCIETAT
CODEMANDADA.
La Senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada d’ Urbanisme i Promoció de la
Ciutat i Comerç, presenta la proposta següent:
«El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Contenciosa Administrativa, Secció
Tercera, ha dictat Sentència núm. 3948 de 5 d’octubre de 2021, en recurs d’apel·lació
184/2016 interposat per Forners de Mataró, SA, i per adhesió també interposat per
l’apel·lada Rodesan, SA, contra la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu. 15 de
Barcelona d’11 d’abril de 2016 (recurs ordinari 302/2014), en relació als Estatuts i Bases
d’Actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació del sector Riera de CireraRocafonda, per la qual decideix:
1. Desestimar el recurs d’apel·lació interposat per Forners de Mataró, SA.
2. Estimar el recurs d’apel·lació per adhesió formulat per Rodesan, SA, i en conseqüència
revocar la Sentència de primera instància respecte als articles 18.2 i 23 dels Estatuts de la
Junta de Compensació, i desestimar el recurs contenciós administratiu interposat per
Forners de Mataró, SA, amb la qual cosa es manté la redacció aprovada en el decret
d’alcaldia 2600/2014 de 18 d’abril, impugnat.
3. Condemnar a Fornes de Mataró, SA al pagament de les costes amb el límit màxim de
3.000 €, IVA inclòs (1.500 per cadascuna de les apel·lades), sense condemna en costes
respecte de l’apel·lació por adhesió.
Exposa la Sentència que a la pràctica totalitat dels motius de recurs no s'al·lega la
disconformitat a dret d'una Base o d'un article dels Estatuts, sinó que es proposa una
redacció dels mateixos que els millora a criteri de la part apel·lant, cosa que no pot ser
atesa pel Tribunal, què no li correspon aconseguir la millor o més afortunada redacció,
sinó la seva revisió, per tal de anul·lar les Bases i articles que no siguin conformes a dret,
que ni s'al·lega, ni pot constatar.
La Sentència del Jutjat apel·lada, que revoca el Tribunal, havia modificat els articles 18.2 i
23 dels estatuts, pel que fa al percentatge de representació dels propietaris per a exigir
una Junta extraordinària de l’Assemblea General i per la petició d’addició o inclusió d’un
punt a l’ordre del dia, que en lloc del 30% (aprovació inicial) i 20% (aprovació definitiva) va
fixar en el 5%, per evitar arbitrarietats i per a una major protecció dels socis minoritaris, en
consonància amb altres normes equivalents com és l’article 168 de la Llei 1/2010 de
Societats de Capital.
Per contra el Tribunal resol que els articles esmentats no vulneren l’article 197.g del
Reglament de la Llei d’Urbanisme, el qual disposa que els estatuts de les Juntes de
compensació han d’incloure, entre d’altres, els requisits de la convocatòria dels òrgans de
govern i d’administració, requisits i forma d’adopció dels acords, quòrum mínim i manera
de computar els vots, que han de guardar proporció als drets de cadascuna de les
propietats, salvat acord unànime en altra sentit. Allò establert en els estatut és una opció

vàlida dins de les admeses en dret, ja que es refereix a convocatòries extraordinàries de
l’Assemblea, desprès de preveure dues convocatòries anuals obligatòries, amb les quals
queda garantit el dret dels propietaris minoritaris a la fiscalització de la Junta de
Compensació en garantia dels seus drets.
Vist l’informe jurídic i l’article 103 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, proposo a la Junta de Govern Local en virtut de les competències que
té delegades per Resolució de l'Alcaldia de data 19 de juny de 2019, si s’escau,
l’adopció dels següents acords:
1r. Donar-se per assabentats de la Sentència núm. 3948 del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya de 5 d’octubre de 2021, que desestima el recurs d'apel·lació
184/2016 interposat per Forners de Mataró, SA, i per adhesió també interposat per
l’apel·lada Rodesan, SA, que estima, contra la Sentència del Jutjat Contenciós
Administratiu. 15 de Barcelona d’11 d’abril de 2016 (recurs ordinari 302/2014), i confirma
la legalitat íntegra del decret d’alcaldia 2600/2014 de 18 d’abril, que va aprovar els
Estatuts i Bases d’Actuació de la Junta de Compensació del Polígon d’actuació del sector
Riera de Cirera-Rocafonda.
2n. Comunicar l’acord al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 15 de Barcelona, als efectes
escaients.

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.

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA.

-Servei d’Assessorament i Gestió-

6.- APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A L.A.F., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIÓ
GREU
EN
MATÈRIA
DE
GOSSOS
CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 93/21 GP.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat, i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 4393/2021, de 19 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a L.A.F., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C21/3523, aixecada en data 4 de febrer de 2021 a les 15:25 hores pels Agents
de la Policia Local número 3858 i 4258, referent al Carrer de la Verge de las
Maravillas, 28 de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 04-02-2021, els agents van observar la Sra. A. que passejava un gos de raça
potencialment perillosa, un stafforshire, de nom Candela, sense morrió a la via pública,
al carrer Verge de les Maravillas.
El Servei de Salut informa que la persona denunciada disposa de llicència per gos
perillós i que el gos de nom Candela està censat.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a L.A. F., en data
16 de juny de 2021, 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:

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:
• L.A.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
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 300,52 euros a L.A.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
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 L.A.F., 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. (7).

7. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.D.B., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 282/21 GP)
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat, i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 6083/2021, de 2 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a M.D.B., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C21/13360, aixecada en data 14 de maig de 2021 a les 10:00 hores pels
Agents de la Policia Local número 3208 i 3096, referent a la Ronda de Josep
Tarradellas, 18 de 08303 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 14-05-21, els agents actuants van observar la persona denunciada, el Sr. D.,
que passejava un gos de raça potencialment perillosa, un american stanford, sense
morrió a la via pública i sense cap tipus de documentació.
El Sr. D. va manifestar que el gos era del seu fill, però no va presentar cap
documentació que així ho acredités.
El Servei de Salut informa que no consta cap llicència per la tinença i conducció de
gos potencialment perillós, ni cap gos censat a nom de M.D.B..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.D.B., en
data 12 de juliol de 2021, 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:


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.



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.



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.



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:
• M.D.B.
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 M.D.B., 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 M.D.B., 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 M.D.B., 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 300,52 euros a M.D.B., 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 2.404,06 euros a M.D.B., 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 M.D.B., 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 M.D.B., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,52 euros a M.D.B., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

8.- APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A E.D.P., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP.281/21 GP).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:

“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 6010/2021, de 30 de juny, es va incoar expedient
administratiu sancionador a E.D.P., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C21/13954, aixecada en data 19 de maig de 2021 a les 23:50 hores pels
Agents de la Policia Local número 3778 i 3788, referent a la Ronda de Rafael Estrany
de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 19-05-21, els agents actuants van observar la persona denunciada, la Sra. D.,
portant un gos de raça potencialment perillosa, un stafforshire, sense cap tipus de
documentació, deslligat i sense morrió, a la via pública.
La Sra. D. va ser informada de l’aixecament de l’acta per presumptes infraccions a la
normativa que regula la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat a nom de la Sra. D., ni
tampoc al seu nom, llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
E.D.P., en data 12 de juliol de 2021. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació amb
idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 23 de juliol de 2021), segons el
que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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:


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.



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.



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.



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.

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:
• E.D.P.

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 E.D.P., 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 E.D.P., 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 E.D.P., per la comissió d’una infracció greu a l’article
7.3.e 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 E.D.P., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b 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 E.D.P., 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 E.D.P., 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 E.D.P., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.-Imposar una sanció de 300,52 euros a E.D.P., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.

CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

9. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A EG.P.N. PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 267/21 GP)
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:

“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 4936/2021, de 4 de juny, es va incoar expedient
administratiu sancionador a E.G.P.N., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C21/8470, aixecada en data 26 de març de 2021 a les 08:45 hores
pels Agents de la Policia Local número 3298 i 3608, referent a l’Avinguda del
Corregiment de Mataró, 59 de 08304 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 26-03-21, a les 08:45 hores, la persona denunciada passejava un gos de raça
potencialment perillosa, un stafforshire, de nom Brooklyn, sense morrió a l’avda. del
Corregiment, 59.
La Sra. P. va manifestar que no portava cap tipus de documentació del gos, que
desconeixia que l’hagués de dur i que l’animal és de la seva parella.
El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència per la tinença
i conducció d´un gos perillós a nom d´ E.G.P.N..
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a E.G.P.N., en
data 18 de juny de 2021, 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:


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.



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.



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.



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.

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:
• E.G.P.N.

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 E.G.P.N., 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 E.G.P.N., 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 E.G.P.N., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.d 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 E.G.P.N., per la comissió d’una infracció greu a l’article
13.2.b 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 E.G.P.N., 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 E.G.P.N., 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 E.G.P.N., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
QUART.- Imposar una sanció de 300,52 euros a E.G.P.N., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

10.- APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.F.V. PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS EXP. 202/21 GP).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 4934/2021, de 4 de juny, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.F.V., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C21/5974, aixecada en data 28 de febrer de 2021 a les 13:30 hores pels
Agents de la Policia Local número 1928 i 3178, referent a la Plaça de Pere Martir
Viada de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 28/02/21, el Sr. F. portava un gos de raça potencialment perillosa, en concret un
rottweiler de nom Thai, deslligat i sense morrió a la via pública. El Sr. F. va manifestar
als agents que no portava la documentació, però que l’animal estava censat i que, al
no haver-hi gent, l’havia deixat una estona.
El Servei de Salut informa que consta una llicència per a la tinença de gos raça
potencialment perillosa a nom del Sr. A.F.V., amb número 283, i validesa fins el
04/09/2019, de la que no s’ha sol•licitat la renovació, i un gos censat, de nom Thai i

raça rottweiler, identificat amb el codi de microxip 941000016118058 (ref. 5776), a
nom de la mateixa persona.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a A.F.V., en data
17 de juny de 2021, 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:


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.



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:
• A.F.V.
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 A.F.V., 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.F.V., 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.
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.F.V., 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.F.V., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.

TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

11. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.EB.J., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. (EXP. 246/21 GP)
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 5006/2021, de 7 de juny, es va incoar expedient
administratiu sancionador a M.E.B.J., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número 194920/21, aixecada en data 1 de març de 2021 a les 16:30 hores
pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana
de l’ABP de Mataró número 13805 i 7490, referent al Carrer de XXXX, XX de 08304
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 01/03/21, a les 16:30 hores, els agents del cos dels Mossos d´Esquadra van ser
comissionats al carrer XXXX, núm. XX, en motiu d’una trucada al 112 informant que a
la terrassa del domicili citat hi havia una persona ensinistrant un gos de raça
perillosa, per atacar.
Arribats al lloc, el Sr. B. va mostrar als agents la documentació del gos, amb número
de microxip i raça de l’ animal, sent aquest un american stafforshire. Preguntat per l’
assegurança de responsabilitat civil, el cens i la llicència per la tinença de gos perillós,
va manifestar que no en disposava.
Consultada la base de dades policials es comprova que al Sr. B. li consten
antecedents penals.
El Servei de Salut informa, en data 20/05/21, que no consta cap gos censat ni cap
llicència per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos a nom de
M.E.B.J.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
M.E.B.J., en data 17 de juny de 2021. Aquesta notificació va resultar infructuosa,

essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 2 de juliol de 2021), segons el que
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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:


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.



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.

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:
• M.E.B.J.
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 M.E.B.J., 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 M.E.B.J., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.b 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 M.E.B.J., 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 M.E.B.J., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

11, APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A G.G.S., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. EXP. 268/21 GP).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:

“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 4940/2021, de 4 de juny, es va incoar expedient
administratiu sancionador a G.G.S., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número C21/08404, aixecada en data 25 de març de 2021 a les 20:30 hores pels
Agents de la Policia Local número 3668 i 3838, referent a la Plaça de Can Xammar de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 25-03-2021, el Sr. G. passejava un gos de raça potencialment perillosa, un
rottweiler de nom Golfa, deslligat i sense morrió a la via pública.
El Servei de Salut informa que no consta llicència ni cap gos censat a nom de G.G.S.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a G.G.S., en
data 27 d’agost de 2021, 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:


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.



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.



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:
• G.G.S.
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, el Regidor 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 G.G.S., 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 G.G.S., 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 G.G.S., 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 del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen
les competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública.
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 G.G.S., 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 G.G.S., 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 G.G.S., 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. (7).

13. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.G.S., PER LA COMISSIÓ
D’INFRACCIONS GREUS I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS. 201/21 GP).
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:

“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 5011/2021, de 7 de juny, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.G.S., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta
número 122828/21, aixecada en data 9 de febrer de 2021 a les 22:45 hores pels
Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de
l’ABP de Mataró número 6551 i 9420, referent al Carrer dels Rabassaires, 46 de 08304
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 09-02-2021, la persona denunciada, identificada com a Sr. G., passejava un gos
de raça potencialment perillosa, un pit bull, sense morrió a la via pública. El Sr. G., que
no va aportar cap documentació de l’animal, va ser informat verbalment de les
infraccions comeses.
En data 20/05/21 el Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap
llicència per la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós, a nom d´ A.G.S.
SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient
al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a
A.G.S., en data 26 de juliol de 2021. Aquesta notificació va resultar infructuosa, essent
retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de notificació amb
idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 26 d’agost de 2021), segons el que
disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
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:


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.



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.



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.G.S.
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, el regidor 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.G.S., 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.G.S., 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.G.S., 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 del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen
les competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública.
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.G.S., 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.G.S., 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.G.S., 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. (7).

14. ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER R.D.M., I REVOCAR
LES SANCIONS IMPOSADES PER INFRACCIONS MOLT GREUS I GREUS EN
MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern,
Mobilitat i Seguretat Pública, presenta la següent proposta:
«ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- En data 17 d’agost de 2021, va tenir entrada per Registre General de
l’Ajuntament un recurs de reposició interposat per R.D.M., contra la resolució
sancionadora, de la Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2021, per infracció en
matèria de gossos potencialment perillosos.
SEGON.- L'esmentada resolució sancionadora esgota la via administrativa, essent, per
tant, susceptible de ser recorreguda en reposició, segons el que estableix l'article
123.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
TERCER.- El recurs de reposició s’ha d’interposar en el termini d’un mes legalment
previst a l’efecte, segons l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, havent-se notificat
en legal forma la resolució de l’expedient a R.D.M. en data 16 d’agost de 2021.
VALORACIÓ DE LES AL·LEGACIONS:
En el seu escrit de recurs la Sra. D. manifesta que el dia dels fets estava passejant el
gos, de nom Neni, que és un regal del seu germà, el Sr. I.M.M.M., i que per això
consta registrat a nom d’ell; que no portava el morrió perquè era de nit i tenia una
ferida al morro i que s’havia oblidat els papers de l’animal a casa. Afegeix que està
censat, té microxip i assegurança i porta una cadena homologada, i que no consta
oficialment que el gos sigui seu, perquè està a nom del seu germà.
La Sra. D.presenta la següent documentació: Carta de data 25/03/2015 de la Secció
de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró, en resposta a la sol·licitud d’informació de
la raça American Bully, certificat d’aptituds físiques i psicològiques necessari per a
l’obtenció de la llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos al seu
nom, cartilla veterinària i targeta censal de l’animal i justificant de pagament d’una
assegurança, on no consta referència del concepte.
Vist l’expedient i valorada la documentació per part de la instructora es constata que,
en data 25/03/2015, l’Ajuntament de Mataró va informar al Sr. M., qui consta com a
propietari de l’animal, d’acord amb la targeta censal aportada, que la raça American
Bully no figurava en les considerades potencialment perilloses, d’acord amb els llistat
vigent en el seu moment.
Tanmateix, amb posterioritat, la raça American Bully ha passat a ser considerada com
a potencialment perillosa, ja que és una raça creada mitjançant el creuament de
diverses races com Pit Bull Terrier, Terrier Staffordshire americà i, tot i que no està
inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats

potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos
potencialment perillosos, se l’hi considera.
Atenent al principi de seguretat jurídica, recollit a l’article 9.3 de la Constitució, segons
el que: “La Constitució garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la
publicitat de les normes, la irretroactivitat de les disposicions sancionadores no
favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurídica, la responsabilitat i la
interdicció de l’arbitrarietat dels poders públics” i a la jurisprudència del Tribunal
Constitucional que ha establert que: "la exigencia del artículo 9.3 relativa al principio
de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la
confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que legisle
sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse...".(STC 46/1990, de
15 de marzo).
CONCLUSIÓ:
Per tot allò anteriorment exposat, es considera procedent l’estimació del recurs de
reposició interposat per R.D.M., en data 17 d’agost de 2021, contra la resolució
sancionadora de la Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2021, pel que fa a totes
les infraccions tipificades.
AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS:
L’article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, 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 del Decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen
les competències en aquesta matèria al regidor de Seguretat Pública.
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.- Estimar el recurs de reposició interposat per R.D.M., pels motius recollits en
la part expositiva de la present resolució.
SEGON.- Revocar les sancions imposades per la infracció tipificada com a greu a
l’article 7.3 b) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos considerats
Potencialment Perillosos, per manca d’assegurança de responsabilitat civil, i per les
infraccions tipificades com a molt greu i greus, respectivament, als articles 13.1.b,
13.2.b i 13.2.d de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la
Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, per manca de la llicència municipal
pertinent, per manca d’identificació del gos amb microxip i per manca de morrió.
TERCER.- Donar trasllat del present Acord a l’Oficina de Benestar Animal, per tal que
requereixi a R.D.M., com posseïdora d’un gos de raça potencialment perillosa, que
regularitzi la situació legal en relació a la tinença de l’animal i la documentació que li és
inherent.
QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades i a l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables: Unanimitat. (7).

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

La Secretaria General accidental

David Bote Paz

M. Lluïsa Guañabens Casarramona

