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ACTA NÚM. 14 /2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 17  DE  JULIOL  DE  2017. 

================================================================= 

 

A la ciutat de Mataró, el disset de juliol de dos mil disset, essent  dos quarts de tres 

de la tarda, 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 
En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   3na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Na Isabel Martínez Cid    5na  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 3 de juliol 
de 2017. 
 
 
2 DESPATX OFICIAL  
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  CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 
 -Servei d’Equipaments Municipals 
 
 
3  Esmena de la documentació gràfica del Projecte Executiu del nou Casal de la gent 

gran de La Llàntia i adequació dels locals del carrer La Boixa. 
 
  
 PRECS I PREGUNTES 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seràn tractats i votats en sessió pública. 
 
 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic- 
 
 
4 Aprovar la imposició de sancions a T.R.C per la comissió d’una infracció greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
5 Aprovar la imposició de sancions a G.P.F per la comissió d’una infracció greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
6 Aprovar la imposició de sancions a J.M.S.A per la comissió d’una infracció greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
7  Estimar les al.legacions presentades per D.C.J contra la imposició de sancions en   

matèria de gossos considerats potencialment perillosos 
 

 

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 3 de juliol de 2017.  

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 
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2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte. 

 

 
 

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 

-Servei d’Equipaments Municipals 
 
 
3   ESMENA DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DEL PROJECTE EXECUTIU 

DEL NOU CASAL DE LA GENT GRAN DE LA LLÀNTIA I ADEQUACIÓ DELS 

LOCALS DEL CARRER LA BOIXA. 

 
La Sra. Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, presenta la proposta següent:  

 
“En data 22 de maig de 2017 la Junta de Govern Local va aprovar inicialment el 

Projecte Executiu del nou Casal de la gent gran de La Llàntia i adequació dels local 

del carrer La Boixa, amb un pressupost de 287.172,90 EUR, sense IVA (347.479,21 

EUR, IVA inclòs).    

 

Aquest projecte està composat pels documents: 

 

- Document 1: Memòria i documentació gràfica 

- Document 2: Plec de condicions 

- Document 3: Amidament i pressupostos i Documents complementaris: Estudi 

de Seguretat i Salut i Estudi de gestió de residus. 

 

Posteriorment s’ha detectat un error en la documentació gràfica que afecta als plànols  

núm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 26, 27 i 28 al no haver-se incorporat a l’expedient la seva 

versió definitiva. 

L’article 109 de la Llei  39/2015, de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques preveu que les administracions públiques poden 

rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els 

errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. 
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La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics que signa, 

proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents, 

 

A C O R D S : 

   

Primer. Esmenar d’ofici l’error material que afecta als plànols núm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 26, 27 i 28 del Projecte Executiu del nou Casal de la gent gran de La Llàntia i 

adequació dels local del carrer La Boixa, aprovat inicialment en data 22 de maig de 

2017, i a aquests efectes substituir-los pels plànols definitius, amb les mateixes 

referències numèriques, i que consten units a aquesta proposta.  

 

Segon. Donar l’oportuna publicitat a aquest acord. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

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 
 

 
 
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic- 
 
 
 4 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A T.R.C PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS.  
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La Sra. Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, presenta la proposta següent:  

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4716/2017, de 22 de maig, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a T.R.C., per la comissió de presumpta infracció en matèria 

de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 

l’acta número C16/21670, aixecada en data 30 de juliol de 2016 a les 12:00 hores per 

la Policia Local número 2178 i 2298, referent al Carrer dels Rabassaires, 18 de 08304 

Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

Els agents denunciants van ser comissionats al carrer dels Rabassaires, atès que uns 

veïns es queixaven perquè un gos de raça considerada potencialment perillosa 

estava deslligat al carrer i que entra a la seva propietat. 

Els agents denunciants van trobar a la propietària d’aquest gos de raça Pit bull,  i la 

van informar de les infraccions comeses i que anava a ser sancionada per aquests 

fets. 

 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a T.R.C., en 

data 1 de juny de 2017, 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 
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probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 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 no subjecte amb una cadena, 

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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 

 
Resulta responsable: 

•  T.R.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. 

 



   

 

   
  Data d’actualització: 05/02/2018 

 7 

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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, 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 Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 

La naturalesa dels perjudicis causats a uns veïns del carrer dels Rabassaires és el 

criteri que s’ha tingut en compte a l’hora de graduar la sanció i justifiquen el seu 

import en l’extensió proposada, en tant que el gos de raça considerada potencialment 

perillosa estava deslligat al carrer i entrava a la seva propietat. 

 

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 300,51 euros a T.R.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. 
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MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 

procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

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 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en 

matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, 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 300,51 euros a T.R.C., per la comissió d’una 

infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 

perillosos. 
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SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

 

5 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A G.P.F PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS. 

 

La Sra. Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, presenta la proposta següent:  

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 4494/2017, de 17 de maig, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a G.P.F , per la comissió de presumpta infracció en matèria 

de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 

l’acta número 912966/2016, aixecada en data 28 de novembre de 2016 a les 19:50 

hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat 

Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6551 i 13310, referent al Carrer dels 

Salesians, 2 de 08303 Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça 

considerada potencialment perillosa al carrer Salesians, 2, concretament un gos de 

raça Dog de Bordeus.  

 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a G.P.F , en 

data 23 de maig de 2017, 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 
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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 Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  G.P.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 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. 
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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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, 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 Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics 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 200,51 euros a G.P.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 
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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, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 

procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

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 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en 

matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, 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 200,51 euros a G.P.F , per la comissió d’una 
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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. (6). 

 

 

6 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.M.S.A PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS. 

 

La Sra. Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, presenta la proposta següent:  

 

“PRIMER.- Per Decret número 4712/2017, de 22 de maig, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a J.M.S.A , per la comissió de presumpta infracció en 

matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 

de l’acta número C17/01309, aixecada en data 16 de gener de 2017 a les 21:50 

hores pels Agents de la Policia Local número 3138 i 3808, referent al Carrer de 

Tàrrega, 36 de 08304 Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça 

considerada potencialment perillosa al carrer Tàrrega a l’alçada del Parc de la Vila 

Romana, concretament un gos de raça Staffordshire. 

 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.M.S.A , en 

data 29 de maig de 2017, 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 
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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 Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, 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. 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 
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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. 

4. 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 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  J.M.S.A  

 

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 
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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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, 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 Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics 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 2.404,05 euros a J.M.S.A , 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 400,00 euros a J.M.S.A , 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.M.S.A , 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 
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d’una sanció de 600,00 euros a J.M.S.A , 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, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 

procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

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 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en 

matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 

sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 

següents: 
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PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.M.S.A , 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 400,00 euros a J.M.S.A , 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 300,51 euros a J.M.S.A , 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 600,00 euros a J.M.S.A , 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. (6). 

 

7 ESTIMAR LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PER D.C.J CONTRA LA 

IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

La Sra. Núria Moreno Romero, Regidora delegada de Via Pública, Equipaments i 

Espais Públics, presenta la proposta següent:  

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 1971/2017, de 7 de març, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a D.C.J , per la comissió de presumpta infracció en matèria 

de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 

l’acta número C16/26558, aixecada en data 21 de setembre de 2016 a les 22:00 
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hores pels Agents de la Policia Local número 2828 i 3848, referent al Carrer de 

Miquel Biada de Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça 

considerada potencialment perillosa a la cantonada del carrer de Miquel Biada  amb 

la ronda de Francesc Macià, concretament un gos de raça Stafforshire. 

 

SEGON.- En exercici de la facultat concedida, D.C.J , en data 4 d’abril de 2017, va 

presentar escrit d’al·legacions a la Resolució d’inici de l’expedient. 

 

TERCER.- En data 12 d’abril de 2017 l’instructor/a de l’expedient ha emès proposta 

de resolució, de conformitat amb la normativa procedimental vigent i l’ha elevat a 

aquest òrgan resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient. 

 

QUART.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de l’instructor/a a D.C.J , 

en data 24 de maig de 2017, i es comunicà als interessats/des el termini 

corresponent per a formular al·legacions. 

 

CINQUÈ.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions a la proposta de 

resolució, sense que hi hagi constància a les dependències municipals que 

l’esmentada proposta hagi estat objecte de cap al·legació. 

 

SISÈ.- En data 5 de juliol de 2017 l’instructor/a, de conformitat a la normativa 

procedimental vigent, ha fet tramesa de l’expedient administratiu sancionador a 

l’òrgan resolutori per tal que dicti la resolució definitiva de l’expedient. 

 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i atès el contingut de l’article 89, apartats 1 i 3 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, s’ha posat de manifest que concorre les circumstàncies 

següents: 

 

Que la persona denunciada va reconèixer les infraccions consistents en manca de 

llicència per posseir o portar un gos de raça considerada potencialment perillosa, en 
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manca d’assegurança de responsabilitat civil i en manca de cens, i va manifestar que 

volia procedir al pagament voluntari de les sancions proposades prèviament a la 

resolució del procediment, acollint-se al 20% de bonificació. 

 

Que en relació a la infracció consistent en manca de microxip del gos, va al·legar que 

el gos tenia microxip quan els agents denunciants varen aixecar l’ acta.  

Que per demostrar aquesta al·legació va aportar la targeta del Consell de Col•legis 

Veterinaris de Catalunya (AIAC) del gos i va sol·licitar l’anul·lació d’aquesta infracció. 

 

Estudiades les al·legacions i la documentació aportada, aquesta part va procedir a 

estimar les al·legacions presentades, atès que a la targeta de l’AIAC del gos hi 

constava que en data 16/11/2012 se’l va identificar amb el número de microxip 

981098104194663. 

No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 

qualificats de delicte o falta penal. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten, sens perjudici de les que es puguin adoptar durant la tramitació del 

procediment administratiu sancionador, de conformitat amb l’article 56 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

 

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. 
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Per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015, es deleguen les competències en 

matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, 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 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 

sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 

següents: 

 

PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades al decret d’inici per D.C.J , pels 

motius recollits en la part expositiva de la present resolució. 

 

SEGON.- Declarar la finalització del present procediment administratiu sancionador 

en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a tres quarts de tres de la tarda, el senyor 

President aixecà la sessió, de la qual com a secretari estenc la present acta. 

 


