Data de publicació: 24/12/2019

ACTA NÚM. 13 /2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 14 D’ OCTUBRE DE 2019.
=================================================================
A la ciutat de Mataró, el catorze d’octubre de dos mil dinou, a la una 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
Sergio Morales Diaz
Laura Seijo Elvira
Núria Moreno Romero
Miquel Angel Vadell Torres
M. Luisa Merchán Cienfuegos

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

Assistits del Secretari General senyor Manuel Monfort Pastor, que certifica.

Excusen la seva assistència

Juan Carlos Jerez Antequera
Elizabet Ruíz Moreno
Anna Villarreal Pascual

1r. Tinent d’Alcalde
7è. Tinent d’Alcalde
8è. Tinent d’Alcalde

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
30/09/2019
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2

DESPATX OFICIAL

CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions3

Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment de portes
automàtiques en edificis municipals, per un import fixat coma a màxim per a
l’adjudicació de fins a 39.870,00 euros IVA no inclòs, pel dos anys de durada
inicial del contracte.

4

Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment d’alarmes
d’intrusió, incendis i evacuació en edificis municipals, per un import fixat com
a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 269.350,00 euros, IVA no
inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS

-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica5

Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per la qual s’estima el recurs de suplicació interposat per
l’Ajuntament de Mataró i revoca la sentència dictada pel Jutjat Social 2 de
Mataró i desestima la demanda inicial de G.B.P.

6

Donar compte de la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, per la qual s’estima parcialment el recurs de suplicació interposat
per l’Ajuntament de Mataró i estima parcialment la demanda interposada per
N.R.V.

PRECS I PREGUNTES

Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública.
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL

CIM DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
-Servei d’Assessorament, Gestió 7

Aprovar la imposició de sancions a A.M.C. per la comissió d’una infracció
greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

8

Aprovar la imposició de sancions a H.M.M.C. per la comissió d’una infracció
greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

9

Aprovar la imposició de sancions a S.T.V. per la comissió d’una infracció greu
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

10

Aprovar la imposició de sancions a J.R.D. per la comissió infraccions greus i
una de molt greu en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

11

Revocar l’acord de la Junta de Govern Local, de 25 de febrer de 2019, que
resol la imposició de diverses sancions a J.R.L, per infraccions en matèria de
gossos potencialment perillosos, perquè no es va tenir en compte la
declaració de responsabilitat i de pagament voluntari presentada amb
anterioritat per la interessada ( Expedient 291/18 GP)

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

1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el 30 de setembre de
2019

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.
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CIM DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

INICIAR

L’EXPEDIENT

DE

CONTRACTACIÓ

DEL

SERVEI

DE

MANTENIMENT DE PORTES AUTOMÀTIQUES EN EDIFICIS MUNICIPALS, PER
UN IMPORT FIXAT COMA A MÀXIM PER A L’ADJUDICACIÓ DE FINS A
39.870,00 EUROS IVA NO INCLÒS, PEL DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL
CONTRACTE.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Per acord de la Junta de Govern Local de data 20 de maig de 2019, es va iniciar el
procediment de contractació del servei de manteniment de portes automàtiques en
edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte
de fins a 29.870,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del
contracte.
Ha presentat oferta una única empresa ASSA ABLOYENTRANCE SYSTEMS SPAIN
SAU.
Mitjançant informe de data 22/07/2019, el Servei d’Equipaments Municipals va
analitzar els criteris subjectes a un judici de valor, i per informe de data 24/09/2019 ha
valorat els criteris avaluables mitjançant l’aplicació de fórmules, concloent que l’oferta
s’ajusta als criteris exigits als plecs.
Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a les partides 710202/330110/21300, 710202/431240/21200 i
710202/920710/21200 del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat, i
es preveu la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2020
i 2021.
D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 9 de
novembre, de contractes del sector públic.
Qui subscriu, president de la Mesa de Contractació, en virtut de les facultats que li han
estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Adjudicar la contractació del servei de manteniment de portes automàtiques
en edificis municipals, a la mercantil ASSA ABLOYENTRANCE SYSTEMS SPAIN
SAU,pels preus unitaris oferts, i amb estricta subjecció a la resta de condicions
contingudes en la seva proposta.
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SEGON. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes
del sector públic, aprovar un pressupost màxim de 29.870,00euros, IVA no inclòs,
pels dos anys de durada inicial del contracte.
TERCER. Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària, en el
termini màxim de deu dies hàbils a comptar des de la remissió de la notificació de
l’adjudicació, aporti:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 1.493,50euros,
corresponent al 5% del pressupost base de licitació.
b) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.
c) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de
29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de
las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i de la LO 3/2007, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, si els és exigible pel nombre de personal. En
cas contrari, declaració responsable de no està sotmès a aquesta normativa.
Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
QUART. Una vegada hagi constituït la garantia sol·licitada i hagi aportat tota la
documentació sol·licitada en l’apartat anterior, l’adjudicatària disposarà d’un termini
de 15 dies per procedir a la formalització del corresponent contracte administratiu.
CINQUÈ. Disposar a favor de ASSA ABLOYENTRANCE SYSTEMS SPAIN SAU,
l’import de 29.870,00 €, més 6.272,70 € en concepte d’IVA, en total 36.142,70 €, a
càrrec de les corresponents partides del pressupost municipal aprovat per a la
present anualitat, i dels pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021,
aprovant a l’efecte els següents documents comptables:
Exercici 2019:
Document A/ núm. 106650 per import total de 6.023,79 €.
Document AD núm. 108252 per import total de 4.517,84 €.
Exercicis 2020 i 2021:
Document A_FUT/ núm. 106653 per import total de 30.118,91 €.
Document AD_FUT núm. 108251 per import total de 31.624,86 €.
SISÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les corresponents partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que
s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi de poder atendre les obligacions que
meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats.
SETÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el perfil del
contractant”.
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VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
4

INICIAR

Unanimitat. (6).
L’EXPEDIENT

DE

CONTRACTACIÓ

DEL

SERVEI

DE

MANTENIMENT D’ALARMES D’INTRUSIÓ, INCENDIS I EVACUACIÓ EN
EDIFICIS MUNICIPALS, PER UN IMPORT FIXAT COM A MÀXIM PER A
L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE FINS A 269.350,00 EUROS, IVA NO
INCLÒS, PELS DOS ANYS DE DURADA INICIAL DEL CONTRACTE
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“Mitjançant informe de la cap del Servei d’Equipaments Municipals sol·licita la
tramitació de la contractació del servei de manteniment d’alarmes d’intrusió, incendis i
evacuació en edificis municipals, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació
del contracte de fins a 269.350,00 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada
inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
323.220,00 euros.
Consta a l’expedient:
 Informe del secretari general respecte de l’adequació dels plecs econòmics
administratius i tècnics particulars elaborats als plecs generals aprovats per la
Corporació i a la legislació vigent sobre contractació del sector públic.
 Informe de l’interventor de Fons respecte a l’existència de crèdit adequat i suficient
per fer front a les despeses derivades de la present contractació a la partida
corresponent del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2019, i la
previsió de la seva existència en els pressupostos que s’aprovin per als exercicis
2020 i 2021.
Atès el que disposen els arts. 17, 116, 131 i concordants de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4949/2019 de 18 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, Seguretat i Bon Govern, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció
dels següents acords:
PRIMER. Iniciar l’expedient de contractació del servei de manteniment d’alarmes
d’intrusió, incendis i evacuació en edificis municipals, per un import fixat com a màxim
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per a l’adjudicació del contracte de fins a 269.350,00 euros, IVA no inclòs, pels dos
anys de durada inicial del contracte.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de pròrroga per 2 anys addicionals i les possibles modificacions contemplades en el
plec de clàusules administratives particulars, el valor estimat del contracte és de
323.220,00 euros.
SEGON. Aprovar el plec de condicions econòmic-administratives i tècniques
particulars que regirà la contractació del servei expressat en l’apartat anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte a regulació harmonitzada.
TERCER. Convocar licitació per a l’adjudicació del contracte a què fa referència
aquesta proposta, obrint als efectes un termini de 30 dies naturals, comptats des de
l’enviament de l’anunci de licitació al DOUE, per a la presentació de proposicions.
QUART. Atendre la despesa total de fins a 325.913,50€, IVA inclòs, a càrrec de les
corresponents partides del pressupost municipal, desglossat de la següent manera:
Exercici 2019:
Import de 40.739,19€ (document comptable A núm. 59102).
Exercicis 2020 i 2021:
Import de 285.174,31€ (document comptable A_FUT núm. 59117).
CINQUÈ. D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en les corresponents
partides dels pressupostos municipals que s’aprovin per als exercicis 2020 i 2021, a fi
de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant les
esmentades anualitats”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS
-Servei de Relacions Laborals i Assistència Jurídica5

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL

SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA, PER LA QUAL S’ESTIMA EL
RECURS DE SUPLICACIÓ INTERPOSAT PER L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I
REVOCA LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT SOCIAL 2 DE MATARÓ I
DESESTIMA LA DEMANDA INICIAL DE G.B.P.
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“En data 26 de juny de 2018, la senyora G.B.P., personal laboral fix de l’Ajuntament
de Mataró, amb categoria d’oficial sanitari, va interposar demanda de reconeixement
de dret contra l’Ajuntament de Mataró en reclamació de la gratificació per jubilació
anticipada establerta a l’article 34 del Text Únic dels Acords Municipals vigents sobre
determinació de les condicions de treball del personal laboral de l’Ajuntament de
Mataró, per import de 3.645,34 euros.
L’esmentada demanda es va tramitar davant del Jutjat Social 2 de Mataró,
procediment ordinari 372/2018-R i en data 19 de novembre de 2018 va tenir lloc la
celebració del judici.
En data 3 de desembre de 2018, el Jutjat Social 2 de Mataró va dictar Sentència
núm. 333/2018 per la qual estimava la demanda interposada per la treballadora
demandant, reconeixent-li el dret a rebre gratificació per jubilació anticipada i
condemnant a l’Ajuntament de Mataró a satisfer-li per aquest concepte la quantia de
3.463,08 euros bruts, més els interessos legals.
Contra l’esmentada Sentència, que no era ferma, l’Ajuntament de Mataró va
interposar Recurs de Suplicació davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala Social).
En data 8 d’abril de 2019, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va dictar Sentència núm. 1859/2019, per la qual estimava el recurs de
suplicació interposat per la corporació i, en conseqüència, prèvia revocació de la
sentència dictada pel Jujtat Social 2 de Mataró, va desestimar la demanda inicial.
Cal posar de manifest que la Sala assumeix plenament el criteri de l’Ajuntament de
Mataró entenent que la demandant es va acollir a la jubilació especial als 64 anys,
que no comporta cap minoració en l’import de la prestació econòmica i, per tant,
diferent de la jubilació anticipada que sí que comporta una minoració en l’import de la
prestació, que jufistifica l’atorgament de la gratificació pactada a l’article 34 del
conveni col·lectiu.
D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 18 de juny
de 2019, el Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, previ dictamen
de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer.-

Donar-se per assabentada de la sentència núm. 1859/2019, dictada en
data 8 d’abril de 2019 per la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, que estima el Recurs de Suplicació interposat per
l’Ajuntament de Mataró i que revoca la sentència dictada pel Jutjat Social
2 de Mataró i, per tant, desestima la demanda inicial de la senyora
G.B.P.”.
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Es donen per assabentats
6

DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL

SUPERIOR

DE

PARCIALMENT

JUSTÍCIA DE
EL

RECURS

CATALUNYA,
DE

PER

LA QUAL

SUPLICACIÓ

S’ESTIMA

INTERPOSAT

PER

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ I ESTIMA PARCIALMENT LA DEMANDA
INTERPOSADA PER N.R.V.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“En data 13 de juliol de 2018, la senyora N.R.V., personal laboral temporal de
l’Ajuntament de Mataró, amb categoria d’educadora 1r cicle d’educació infantil,
va interposar demanda d’acomiadament contra la comunicació de data 22 de
juny de 2018 d’extinció del contracte de treball per no superació del període de
prova, contra l’Ajuntament de Mataró i el Fons de Garantia Salarial, en
reclamació d’acomiadament nul i subsidiàriament improcedent.
L’esmentada demanda es va tramitar davant del Jutjat Social 1 de Mataró,
procediment acomiadament 430/2018-C i en data 2 d’octubre de 2018 va tenir
lloc la celebració del judici.
En data 5 d’octubre de 2018, el Jutjat Social 1 de Mataró va dictar Sentència
núm. 297/2018 per la qual estimava la demanda interposada per la treballadora
demandant, declarant la nul·litat de l’extinció de data 22 de juny de 2018,
condemnant a l’Ajuntament de Mataró a readmetre a la treballadora demandant
en les mateixes condicions que regien amb anterioritat al cessament amb
abonament dels salaris deixats de percebre.
Contra l’esmentada Sentència, que no era ferma, l’Ajuntament de Mataró va
interposar Recurs de Suplicació davant del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (Sala Social).
En data 13 de juny de 2019, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya va dictar Sentència núm. 3064/2019, per la qual estimava parcialment
el recurs de suplicació interposat per la corporació i, en conseqüència, revocava
parcialment la resolució recorreguda i, amb estimació parcial de la demanda, va
absoldre a l’Ajuntament de Mataró de la pretensió principal d’acomiadament nul i
va estimar la subsidiària, declarant la improcedència de l’extinció acordada amb
data d’efectes 22 de juny de 2018, condemnant a la corporació a optar entre
readmetre a l’actora o abonar-li la indemnització per import de 1.128,60 euros.
L’Ajuntament de Mataró va optar per abonar la indemnització.
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D’acord amb les competències delegades per resolució d’Alcaldia de data 18 de
juny de 2019, el Regidor Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, previ
dictamen de la Comissió Municipal Informativa, proposa a la Junta de Govern
Local l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.Donar-se per assabentada de la sentència núm. 3064/2019, dictada en
data 13 de juny de 2019 per la Sala Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que estima parcialment el Recurs de Suplicació
interposat per l’Ajuntament de Mataró i que revoca parcialment la
resolució recorreguda i, amb estimació parcial de la demanda, absol a
l’Ajuntament de Mataró de la pretensió principal d’acomiadament nul i
estima la subsidiària, declarant la improcedència de l’extinció acordada
amb data d’efectes 22 de juny de 2018, condemnant a la corporació a
optar entre readmetre a la senyora N.R.V. o abonar-li la indemnització
per import de 1.128,60 euros, havent optat l’Ajuntament per abonar
l’esmentada indemnització”.

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 I BENESTAR DE LA CIUTADANIA
Servei d’Assessorament, Gestió
7

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.M.C. PER LA COMISSIÓ

D’UNA INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

314

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“ANTECEDENTS DE FET:
“PRIMER.- Per Decret número 3876/2019, de 20 de maig, es va incoar expedient
administratiu sancionador a A.M.C., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
de l’acta número C18/24878, aixecada en data 31 d’agost de 2018 a les 19:30 hores
pels Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent a l’Avinguda del
Corregiment de Mataró, 72 de 08304 Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 31/08/2018 el Sr. A.M.C. passejava dos gossos, sense morrió, a l’avda.
Corregiment, 72; un de raça American Stafforshire, de nom XXX i un altre de nom
XXX, de raça creuament amb American Stafforshire. Els dos de raça potencialment
perillosa.
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.M.C., en data 29 de maig de 2019. 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 25 de juny de 2019), 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:
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.
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RESPONSABLES:
Resulta responsable:
A.M.C.
SANCIONS APLICABLES:
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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 delegat de Seguretat Pública ha tingut en compte
els criteris de graduació següents:
La proposta de sanció es formula tenint en compte que l’infractor passejava dos
gossos de raça potencialment perillosa, sense morrió, al costat del pavelló municipal
on es duien a terme actes festius per la festa major de Cirera.
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 400,51 euros a A.M.C., 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.
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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.
Per Resolució de l’Alcaldia de 3 de juliol de 2019, es deleguen les competències en
matèria de Seguretat Pública a Juan Carlos Jerez Antequera.
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 400,51 euros a A.M.C., 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:

8

Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A H.M.M.C. PER LA COMISSIÓ

D’UNA INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
ANTECEDENTS DE FET:
“PRIMER.- Per Decret número 5651/2019, de 10 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a H.M.M.C., per la comissió de presumpta infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través
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de l’acta número C19/535, aixecada en data 7 de gener de 2019 a les 20:50 hores
pels Agents de la Policia Local número XXX i 35XXX08, referent al Parc de Can
Clavell de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
En data 07/01/2019 a les 20:50 hores el Sr. H.M.M.C.passejava un gos de raça
potencialment perillosa, un rottweiler, de nom XXX, sense morrió i deslligat en el parc
de Can Clavell, acotat amb horari de tancament específic i zona infantil.
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
H.M.M.C., en data 22 de juliol de 2019. 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 29 d’agost de 2019), 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:
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:
• H.M.M.C.
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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 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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 delegat de Seguretat Pública ha tingut en compte
els criteris de graduació següents:
La naturalesa dels perjudicis causats és el criteri que s’ha tingut en compte a l’hora
de graduar la sanció, atès que passejava el gos sense morrió i deslligat en un parc,
amb una zona infantil.
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 700,00 euros a H.M.M.C., per la comissió d’una infracció greu a
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions.
MESURES PROVISIONALS:
No se n’adopten.
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ:
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn
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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.
Per Resolució de l’Alcaldia de 3 de juliol de 2019, es deleguen les competències en
matèria de Seguretat Pública a Juan Carlos Jerez Antequera.
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 700,00 euros a H.M.M.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

9

Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.T.V. PER LA COMISSIÓ

D’UNA INFRACCIÓ

GREU

EN

MATERIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 5655/2019, de 10 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a S.T.V., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
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l’acta número C18/36296, aixecada en data 17 de desembre de 2018 a les 17:50
hores pels Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent al Passatge dels
Comtes Mir i Borrell de Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 17/12/2018 a les 17:50 hores el denunciat portava un gos de raça
potencialment perillosa, de nom XXX deslligat i sense morrió a la via pública, en un
parc infantil, que dona sortida a portals d’habitatges.
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a S.T.V., en
data 30 de juliol de 2019, 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:
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:
• S.T.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 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
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multa de 1.502,53 a 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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 delegat de Seguretat Pública ha tingut en compte
els criteris de graduació següents:
La reincidència i la trascendència social perquè el gos estava en un par cinfantil que
dona sortida a portals d’habitatges.
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 800,00 euros a S.T.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
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d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de
caràcter greu i molt greu.
Per Resolució de l’Alcaldia de 3 de juliol de 2019, es deleguen les competències en
matèria de Seguretat Pública a Juan Carlos Jerez Antequera.
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 800,00 euros a S.T.V., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10

Unanimitat. (6).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.R.D. PER LA COMISSIÓ

INFRACCIONS GREUS I UNA DE MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
“ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Per Decret número 5975/2019, de 17 de juliol, es va incoar expedient
administratiu sancionador a J.R.D., per la comissió de presumpta infracció en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de
l’acta número C18/30056, aixecada en data 19 d’octubre de 2018 a les 01:40 hores
pels Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent a la Plaça de Cehegín de
Mataró.
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són:
El dia 19/10/2018 el denunciat passejava dos gossos, de raça potencialment
perillososa, pit bull creuat amb boxer, i de nom XXX i XXX, amb les segúents
condicions:
-Sense la llicència municipal.
-Sense l’assegurança de responsabilitat civil.
-El gos XXX sense microxip.
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-Deslligats i sense morrió.
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
J.R.D., en data 1 d’agost de 2019. 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 29 d’agost de 2019), 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:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre,
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu,
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre.
3. 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.
4. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
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considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.R.D.
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 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu,
una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una
multa de 1.502,53 a 30.050,60 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 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de
2.404,05 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 delegat de Seguretat Pública ha tingut en compte
els criteris de graduació següents:
La propota de sanció es formula amb els imports mínims establerts pel que fa a la
infracció de l’article 13.1.b i l’article 13.2.b de la Llei 50/1999, de 23 de desembre i,
pel que fa a les infraccions de l’article 7.3.e i 7.3.b de la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
s’ha tingut en compte la trascendència social perquè la persona denunciada portava
dos gossos alhora.
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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 2.404,05 euros a J.R.D., 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 200,00 euros a J.R.D., 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 300,51 euros a J.R.D., 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 780,00 euros a J.R.D., 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.
Per Resolució de l’Alcaldia de 3 de juliol de 2019, es deleguen les competències en
matèria de Seguretat Pública a Juan Carlos Jerez Antequera.
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 2.404,05 euros a J.R.D., 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 200,00 euros a J.R.D., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
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TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a J.R.D., 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 780,00 euros a J.R.D., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades”.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

11

Unanimitat. (6).

REVOCAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL, DE 25 DE

FEBRER DE 2019, QUE RESOL LA IMPOSICIÓ DE DIVERSES SANCIONS A
J.R.L., PER INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS POTENCIALMENT
PERILLOSOS, PERQUÈ NO ES VA TENIR EN COMPTE LA DECLARACIÓ DE
RESPONSABILITAT

I

DE

PAGAMENT

VOLUNTARI

PRESENTADA

AMB

ANTERIORITAT PER LA INTERESSADA ( EXPEDIENT 291/18 GP)
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern
i Mobilitat, presenta la següent proposta:
Antecedents
Per Acord de la Junta de Govern Local de 25 de febrer de 2019, es va resoldre la
imposició de sancions a la Sra. J.R.L. per la comissió de dues infraccions en matèria
de Gossos considerats potencialment perillosos:
- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent (tipificada com a
molt greu a l’art. 13.1 de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales potencialmente peligrosos).
- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil (tipificada com a greu a l’art.
7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
En data 15/03/19 es notificà a la Sra. J.R.L. l’Acord de la Junta de Govern Local de
25 de febrer de 2019 i, posteriorment es detecta que, en data 17/12/18, la
interessada havia presentat per registre municipal la declaració de responsabilitat i la
sol·licitud de pagament voluntari, el que suposa una reducció del 40% sobre l’import
total de la sanció.
Fonaments de dret
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D’acord amb el que s’estableix a l’article 109.1 de Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques: “Les
administracions públiques poden revocar, mentre no hagi transcorregut el termini de
prescripció, els seus actes de gravamen o desfavorables, sempre que aquesta
revocació no constitueixi dispensa o exempció no permesa per les lleis, ni sigui
contrària al principi d'igualtat, a l’interès públic o a l'ordenament jurídic”.
L’article 30 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, fixa
la prescripció de les infraccions molt greus en tres anys, les greus en dos anys i les
lleus en 6 mesos, comptadors des de la data de comissió de la infracció.
Per resolució d’Alcaldia de 3 de juliol de 2019, es delega la competència per incoar
en matèria de gossos potencialment perillosos al Regidor de Seguretat Pública.
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 03 d’octubre de 2019 es delega la
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta
de Govern Local.
Es proposa
Primer.- Revocar l’Acord de la Junta de Govern Local de data 25 de febrer de 2019,
en relació a l’expedient 2019/000006380GP, que resolia la imposició de sancions a
J.R.L., per la comissió d’una infracció molt greu i una infracció greu en matèria de
Gossos considerats potencialment perillosos, d’acord amb el detall que figura a la
part expositiva, sens perjudici que s’iniciï un nou expedient sancionador per les
infraccions no prescrites.
Segon.-Notificar la present resolució a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (6).

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

L’Alcalde,
David Bote Paz

El Secretari General
Manuel Monfort Pastor
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