Data publicació: 06/10/16

ACTA NÚM. 11/2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 17 DE MAIG DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el disset de maig de dos mil setze, 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
Na Núria Moreno Romero
En Juan Manuel Vinzo Gil
Na Isabel Martínez Cid
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. Tinent d’Alcalde
5na Tinent d’Alcalde
6è Tinent d’Alcalde

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

Excusen la seva assistència
En Joaquim Fernàndez i Oller
Na Núria Calpe i Marquet

1r. Tinent d’Alcalde
3na. 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 2 de maig de
2016.

2

DESPATX OFICIAL
CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació del servei d’organització, gestió i explotació de la Mitja Marató Ciutat de

1

4

5
6

Mataró i de la Marató Escolar, mitjançant procediment obert no subjecte a regulació
harmonitzada.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació per a la millora estructural de la Sala de Coordinació i renovació de
l’integrador de comunicacions de la Policia Local.
Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regiran la
contractació del subministrament de recanvis de vehicles per a la flota municipal.
Aprovar l’adjudicació del servei de neteja de zones verdes i manteniment d’exterior
d’equipaments de l’Ajuntament de Mataró
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics-

7

Pla Manteniment d’Escultures.
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

8

Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 94/2016, de 4 d’abril,
dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al recurs
contenciós administratiu 364/2015 D contra la resolució de 15 de juliol de 2015.

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
9
10
11
12
13
14
15

Aprovar la imposició de sancions a C.C.M per la comissió d’una infracció greu
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Aprovar la imposició de sancions a L.C. per la comissió d’una infracció greu
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Aprovar la imposició de sancions a S.S.C per la comissió d’una infracció greu
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Aprovar la imposició de sancions a C.A.G.R. per la comissió d’una infracció greu
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Aprovar la imposició de sancions a A.M.B. per la comissió d’una infracció greu
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Aprovar la imposició de sancions a JL.C.D. per la comissió d’una infracció greu
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Aprovar la imposició de sancions a A.H. per la comissió d’una infracció greu
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

en
en
en
en
en
en
en

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 2 de maig de
2016.

2

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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

CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS
-Servei de Compres i Contractacions-

3

APROVACIÓ

DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI
D’ORGANITZACIÓ, GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DE LA MITJA MARATÓ CIUTAT DE
MATARÓ I DE LA MARATÓ ESCOLAR, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
NO SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:

“Per informe de data 14/04/2016, el director d’Esports sol·licita la tramitació de la
contractació del servei d’organització, gestió i explotació de la Mitja Marató Ciutat de
Mataró i de la Marató Escolar. Aquesta proposta no comporta cap despesa ni
pagament de l’Ajuntament de Mataró a l’empresa pels seus serveis; i pot portar un
ingrés a l’ajuntament en funció dels beneficis que es puguin aconseguir un cop feta la
liquidació econòmica derivada de la mitja marató.

A efectes de determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte és
de 330.000,00 €, IVA no inclòs.

Consta a l’expedient informe del secretari general de data 22/04/2016, respecte de
l’adequació dels plecs econòmics administratius i tècnics particulars elaborats als
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plecs generals aprovats per la Corporació i a la legislació vigent sobre contractació
del sector públic.

Atès el que disposen els art. 5.1.b) i 8 de la Directiva 2014/23/UE, i els arts. 109, 138 i
concordants del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de contractes del sector públic.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació de l’organització, gestió i explotació de la
Mitja Marató Ciutat de Mataró. Aquest contracte no comporta cap pagament directe al
contractista.

A efectes de determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte és
de 330.000,00 €, IVA no inclòs.
Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que regirà
la contractació expressada en l’apartat anterior, mitjançant tramitació ordinària i
procediment obert no 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 20 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
4

APROVACIÓ

Unanimitat. (5).
DEL

PLEC

DE

CLÀUSULES

ADMINISTRATIVES

I

TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ PER A LA
MILLORA ESTRUCTURAL DE LA SALA DE COORDINACIÓ I RENOVACIÓ DE
L’INTEGRADOR DE COMUNICACIONS DE LA POLICIA LOCAL.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
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“Mitjançant informe de data 09/02/2016, l’intendent major cap de la Policia Local,
sol·licita la contractació per a la millora estructural de la Sala de Coordinació i
renovació de l’integrador de comunicacions de la Policia Local, amb un import fixat
com a màxim per a l’adjudicació de 163.636,36 euros, IVA no inclòs.
A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de modificació contemplada en el plec de clàusules administratives particulars, el
valor estimat del contracte és de 180.000,00 euros.

Consta a l’expedient:
Informe del secretari general de data 02/05/2016, 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 de data 02/05/2016 respecte a l’existència de crèdit
adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present contractació a
la partida 700400/13224N/62200 del pressupost municipal aprovat per a la present
anualitat 2016.

Atès el que disposen els arts. 12, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències,

qui subscriu, regidor delegat de Serveis

Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació per a la millora estructural de la Sala de
Coordinació i renovació de l’integrador de comunicacions de la Policia Local, amb un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació de 163.636,36 euros, IVA no inclòs.

A efectes de determinació del procediment aplicable, i tenint en compte la possibilitat
de modificació contemplada en el plec de clàusules administratives particulars, el
valor estimat del contracte és de 180.000,00 euros.
Segon.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que
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regiran la contractació del servei expressat en l’apartat anterior, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert no 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 20 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.

Quart.- Atendre la despesa de 163.636,36 euros més 34.363,64 euros en concepte
d’IVA, en total 198.000 euros. a càrrec de la partida 700400/13224N/62200 del
pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2016. (operació comptable A
núm. 42342).”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

5

Unanimitat. (5).

APROVACIÓ

TÈCNIQUES

DEL

PLEC

PARTICULARS

QUE

DE

CLÀUSULES

REGIRAN

LA

ADMINISTRATIVES
CONTRACTACIÓ

SUBMINISTRAMENT DE RECANVIS DE VEHICLES PER

I

DEL

A LA FLOTA

MUNICIPAL.

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:
Relació de fets

1. Per informes del cap d’Espais Públics i de l’intendent major de la Policia Local es
sol·licita la contractació del subministrament de recanvis de vehicles, amb un import
fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 43.669,42 euros IVA no
inclòs, pels dos anys inicials del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte és
de 98.256,20 euros.

2. Consta a l’expedient:
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• Informe del secretari general de data 04/05/2016, 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 de data 04/05/2016 respecte de l’existència de
crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present
contractació a la partida 700400/132240/21400 i 700101/153010/21400 del
pressupost municipal de la present anualitat 2016 i la previsió de la seva
existència en els pressuposts que s’aprovin per l’exercici 2017 i 2018.

Atès el que disposen els articles 9, 109, 138 i concordants del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic.

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4920/2015 de 15 de
juny, de delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat de Serveis
Centrals, PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Iniciar la contractació del subministrament de recanvis de vehicles, amb un
import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a 43.669,42 euros
IVA no inclòs, pels dos anys inicials del contracte.

A efectes de determinació del procediment aplicable, el valor estimat del contracte és
de 98.256,20 euros.
Segon.- Aprovar el plec de condicions econòmic administratives i tècniques
particulars que regiran la contractació del servei al que fa esment el punt anterior,
mitjançant tramitació ordinària i procediment obert no 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 15 dies naturals, comptats a partir
de l’endemà de la data de publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona, per a la presentació de proposicions.
Quart.- Autoritzar la despesa de fins a 52.840,00 euros, a càrrec de les
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corresponents partides, desglossats de la manera següent:
Exercici 2016:
•

Import de 12.000 euros (operació comptable A núm. 24993, a càrrec de la
partida 700101/153010/21400).

•

Import de 1.210,00 euros (operació comptable A núm. 25602 a càrrec de
la partida 700400/132240/21400).

Exercici 2017:
•

Import de 36.000 euros (operació comptable APOS núm. 25000 a càrrec
de la partida 700101/153010/21400).

•

Import de 3.630,00 euros (operació comptable APOS núm. 25603 a càrrec
de la partida 700400/132240/21400).

Cinquè.- D’acord amb el previst a l’article 110 del TRLCSP, es condicionen els efectes
del present contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient en la corresponent
partida del pressupost municipal que s’aprovi pels exercicis 2017 i 2018, a fi de poder
atendre les despeses que es preveu meriti la present contractació durant l’anualitat
esmentada.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
6

Unanimitat. (5).

APROVAR L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE ZONES

VERDES I MANTENIMENT D’EXTERIOR D’EQUIPAMENTS DE L’AJUNTAMENT
DE MATARÓ

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta
la proposta següent:

“Per acord de la Junta de Govern Local de data 10 de desembre de 2015 es va iniciar
el procediment per la contractació, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, per a la contractació del servei de neteja de zones verdes i
manteniment d’exterior d’equipaments de l’Ajuntament de Mataró (contracte reservat
d’acord amb la Disp. Ad. 5a del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector
Públic), per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del contracte de fins a
1.440.885,59 euros, IVA no inclòs.
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Mitjançant informe de data 11 d’abril de 2016, la tècnica de la Secció de Jardineria
del Servei d’Espais Públics va realitzar la valoració dels criteris de valoració que
depenen d’un judici de valor, amb el següent resultat sobre un total de 25 punts:
CEO: 20,31 punts i GRUPO SIFU: 15,70 punts.

Tras l’obertura de les proposicions econòmiques, es posa de manifest que l’oferta de
CEO del Maresme pot ser considerada desproporcionada o anormal, atesa la baixa
sobre el preu de licitació.

Efectuat el tràmit previst a l’article 152 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP), es
considera justificada l’oferta d’acord amb l’article 152.3 del TRLCSP, en incloure el
preu presentat en l’oferta, la subvenció destinada al foment de la integració laboral de
les persones amb discapacitat intel·lectual, minorant el cost directe dels treballadors
amb discapacitat intel·lectual contractats.

La puntuació de la proposta econòmica obtinguda per CEO és 75 punts i GRUPO
SIFU 53,94 punts. Per tant, la puntuació final és: CEO 95,30 punts i GRUPO SIFU:
69,94 punts, tot quedant classificada en primer lloc l’empresa CEO del Maresme.
S’adjunta al present acord còpia de l’informe i l’escrit de justificació.
Existeix crèdit adequat i suficient en els pressupost aprovat per a l’exercici 2016 i es
preveu la seva existència per als pressupostos que s’aprovin per als exercicis 2017 a
2020.
D’acord amb el que disposen els articles 151 a 156 i concordants del Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 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.- Estimar justificada l’oferta de CEO del Maresme pels motius exposats,
d’acord amb l’article 152.3 del TRLCSP.
Segon.- Adjudicar el servei de neteja de zones verdes i manteniment d’exterior
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d’equipaments de l’Ajuntament de Mataró (contracte reservat d’acord amb la Disp.
Ad. 5a del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), a favor de CEO del
Maresme, per un import anual de 396.208,92 euros, IVA no inclòs.
Tercer.- Condicionar l’anterior adjudicació al fet que l’empresa adjudicatària aporti, en
el termini màxim de deu dies a comptar des del següent a la recepció de la notificació
de l’adjudicació, el següent:
a) Documentació justificativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de
l’Ajuntament de Mataró una garantia definitiva per import de 19.810,45 euros,
corresponent al 5% de l’import d’adjudicació. Si la garantia es presta en efectiu,
el número de compte on dipositar aquest import és el següent: ES14 2038 6697
7361 0015 3658.
b) Còpia de l'escriptura o els documents, degudament inscrits en el Registre
Mercantil o en el que correspongui, on consti la constitució de l'entitat i els
estatuts per que es regeixi, i aquella en què consti el darrer objecte social
vigent, en el que hauran d’estar compreses les prestacions objecte del
contracte,
c) Còpia de l’escriptura d’apoderament o nomenament del legal representant, i
fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.
d) Acreditació de la inscripció en el Registre de Centres Especials de Treball.
e) Acreditació de l’alta a la matrícula de l’IAE, en l’epígraf que faculta per
contractar, amb

declaració conforme no ha estat donat de baixa de

l’esmentada matrícula.
f)

Declaració de no incórrer en cap de les prohibicions de contractar amb una
Administració pública que estableix l’art. 60 del Text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques.

g) Comptes anuals aprovats i dipositats al corresponent registre oficial que
acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més volum de
negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 300.000 €.
h) Relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent
import, data i destinatari, públic o privat.
i)

Com a mínim, un certificat de correcte execució d’un contracte l’objecte del
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qual sigui equiparable al de la present licitació, amb un import superior a
300.000 euros anuals i una durada mínima de dos anys. Aquest certificat
haurà d’estar expedit per l’òrgan públic o subjecte privat al qual s’hagi prestat
el servei.
j)

Acreditació de prestar Serveis de Suport a la Integració Laboral, o disposar
d’Unitat de Suport de l’Activitat Professional de les persones amb discapacitat.

k) Acreditació de disposar d’un projecte d’inserció sòcio-laboral.

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la
seva oferta.
Quart.- Un cop hagi presentat la documentació sol·licitada en l’apartat anterior, i
hagin transcorregut 15 dies hàbils des de la remissió de la notificació de l’adjudicació,
l’empresa adjudicatària disposarà d’un termini de 5 dies naturals per procedir a la
formalització del corresponent contracte administratiu.
Cinquè.- Requerir a l’empresa adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a
comptar des del següent al de la notificació del present acord, aboni l’import de
510,89 euros, per la publicació de l’anunci de licitació en el BOP (97,05 euros) i el
BOE (413,84 euros). El número de compte on abonar aquest import és el mateix que
consta a l’acord Tercer.
Sisè.- Disposar a favor de CEO del Maresme l’import de 1.753.768,32 euros, a càrrec
de la partida 700103/171130/22700 del pressupost municipal, desglossat de la
manera següent:
- Exercici 2016:
Operació comptable D núm. 53058 per import de 255.757,88 euros.
- Exercici 2017 a 2020:
Operació comptable DPOS núm. 53056 per import de 1.498.010,44 euros.
Setè.- Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import
adjudicat, autoritzar les anotacions comptables inverses següents:
A/ núm. 53057 per import de 162.239,17 euros.
APOS/ núm. 53055 per import de 591.974,83 euros.
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Vuitè.- Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient
a les partides dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que s’aprovin pels
exercicis 2017 a 2020, a fi de poder atendre les obligacions que meriti aquesta
contractació durant les anualitats esmentades, d’acord amb el previst a l’art. 110 del
TRLCSP,

Novè.- Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el BOP, BOE i el perfil
del contractant.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics-
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PLA MANTENIMENT D’ESCULTURES.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“En compliment de l’acció del PAM 2014 en la que es requeria: “Elaborar un inventari
i un Pla de Manteniment de les escultures situades a l’espai públic de la ciutat”,
relacionades amb una proposta del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i
Ambiental, des del servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge es va procedir a la
realització d’un inventari de totes les escultures.

Un cop ralitzat el treball de camp i redactat el corresponent document, aquest va ser
presentat a la Comissió Informativa Municipal de Serveis Territorials en data 10 de
març de 2015 i, posteriorment,

el dia 24 de març, al Consell del Patrimoni

Arquitectònic i Ambiental.

Aquest document, que conté l’inventari de totes les escultures de Mataró, es va
traslladar en data 15 d’abril de 2015 al servei d’Espais Públics per tal que es
confeccionar el corresponent Pla de Manteniment.
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Els serveis tècnics del sevei d’Espais Públics han redactat el document que inclou la
proposta de manteniment de totes les escultures inventariades, així com les fitxes
descriptives dels materials que composen cada escultura i la periodificació de les
actuacions a realitzar durant un període de 16 anys.

L’import total del manteniment de totes les escultures durant els 16 anys previstos és
de 148.052,76€, IVA inclòs, amb la periodificació seguent:

- Any 2016: 7.397,37
- Any 2017: 7.791,27
- Any 2018: 8.327,70
- Any 2019: 7.685,61
- Any 2020: 9.021,18
- Any 2021: 9.797,42

- Any 2022: 8.539,13
- Any 2023: 7.685,61
- Any 2024: 7.346,91
- Any 2025: 7.791,27
- Any 2026: 8.327,70
- Any 2027: 7.685,61

- Any 2028: 9.021,18
- Any 2029: 6.820,52
- Any 2030: 27.128,67
- Any 2031: 7.685,61

La Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics que signa,
proposa a la Junta de Govern Local l'adopció del següent, ACORD:

Primer.- Aprovar el “Pla de Manteniment de les Escultures de l’espai públic de
Mataró”, redactat pels serveis tècnics del sevei d’Espais Públics en base l’inventari
elaborat pel servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge per un període de 16 anys.
Segon.- Donar compte al Ple de la presa del present l’acord.

Tercer.- Comunicar l’anterior acord al servei d’Urbanisme, Patrimoni i Habitatge i al
servei de Gestió Econòmica.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació

8
NÚM.

DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA
94/2016,

DE

4

D’ABRIL,

DICTADA

13

PEL

JUTJAT

CONTENCIÓS

ADMINISTRATIU 13 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU 364/2015 D CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 15 DE JULIOL DE
2015.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“En data 15 de juliol de 2015, la regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per N.B.V. i
imposar una sanció de 90 € per la comissió d’una infracció lleu en matèria de trànsit.

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius
de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 364/2015 D pel
Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona.

En data 4 d’abril de 2016, practicades les actuacions processals procedents, es dictà
sentència núm. 94/2016 que resol: “He resolt desestimar el recurs presentat per
N.B.V. contra l’Ajuntament de Mataró tot confirmant la resolució impugnada per ser
ajustada a dret- Amb l’expresa imposició de les costes causades fins un límit de 100
€”.

A la vista del contingut de la sentència recaiguda esmentada.

Fent ús de les atribucions conferides a Alcaldia per la Llei 7/85, de 20 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, reformada per la Ley 57/2003, de 16 de
diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local i per la resta de
disposicions legals, i d’acord amb les competències delegades per Resolució
d’Alcaldia de data 15 de juny de 2015, a la Junta de Govern, PROPOSO:
Primer.- Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 94/2016, de 4
d’abril, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 13 de Barcelona, en relació al
recurs contenciós administratiu 364/2015 D contra la resolució de 15 de juliol de
2015.

Segon.- Comunicar l’acord al Tribunal i al servei municipal corresponent per tal que,
en el que calgui, procedeixi a la seva execució.”
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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

Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai Públic

9
D’UNA

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

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Decret 9547/2015 de 21 de desembre, es va incoar expedient
sancionador a C.C.M., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C15/5068, aixecada en data 13 de febrer de 2015 a les 15:00 hores pels Agents de la
Policia Local número 3398 i 3338, referent a la Ronda del Cros de Mataró.
SEGON.- En data 15 de març de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest
procediment a C.C.M., en data 22 de març de 2016. Aquesta notificació va resultar
infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon
intent de notificació amb idèntic resultat.
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Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 31 de març de 2016), segons el que disposa l’article 59 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.

FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C15/5068, aixecada en data 13 de febrer de 2015 a
les 15:00 hores pels Agents de la Policia Local número 3398 i 3338, referent a la
Ronda del Cros de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
La persona denunciada portava un gos de raça considerada potencialment perillosa
a la Ronda del Cros, 32-46, concretament un gos de raça Stafforshire, a la porta del
col·legi El Cros, plena de canalla i nens que entraven al col·legi.
Es complien les condicions següents:
1.

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.

2.

No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.

3.

Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• C.C.M.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
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1.

Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica
una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

2.

No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix
cos normatiu, el qual determina com a condició indispensable per a la tinença
i la posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació,
per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.

3.

Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica
una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de
diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales
Potencialmente Peligrosos.

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.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que 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
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del
Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
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Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a C.C.M., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 500,00 euros a C.C.M., 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 C.C.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

10
D’UNA

Unanimitat. (5).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A L.C. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIÓ

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 21 de desembre de 2015, es va incoar expedient
sancionador a L.C., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C15/26208,
aixecada en data 8 d’agost de 2015 a les 20:50 hores pels Agents de la Policia Local
número 3858 i 3888, referent a La Riera, 48 de 08301 Mataró.
SEGON.- En data 8 de març de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a L.C., en
data 22 de març de 2016, i es comunicà als interessats/des el termini corresponent
per a formular al·legacions.
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QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C15/26208, aixecada en data 8 d’agost de 2015 a les
20:50 hores pels Agents de la Policia Local número 3858 i 3888, referent a La Riera,
48 de 08301 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa davant l’Ajuntament de Mataró, concretament un
gos de raça Pit bull.
Es complien les condicions següents:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• L.C.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament 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
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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.

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.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que 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
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del
Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a L.C., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 400,00 euros a L.C., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
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Vots favorables:

11
D’UNA

Unanimitat. (5).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A S.S.C PER LA COMISSIÓ
INFRACCIÓ

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 21 de desembre de 2015, es va incoar expedient
sancionador a S.S.C., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C15/27556, aixecada en data 21 d’agost de 2015 a les 18:35 hores pels Agents de la
Policia Local número 2688 i 3338, a carrer Sant Cugat, 157, i l’acta número
759583/15, aixecada en data 1 d’octubre de 2015 a les 09:45 hores pels Agents del
cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de
Mataró número 4985 i 16915, a carrer Torrijos, 75.
SEGON.- En data 22 de febrer de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest
procediment a S.S.C., en data 21 de març de 2016. 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 edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 31 de març de 2016), segons el que disposa l’article 59 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
Del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir als fets constatats per funcionaris
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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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C15/27556, aixecada en data 21 d’agost de 2015 a
les 18:35 hores pels Agents de la Policia Local número 2688 i 3338, a carrer Sant
Cugat, 157, i l’acta número 759583/15, aixecada en data 1 d’octubre de 2015 a les
09:45 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de
Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 4985 i 16915, a carrer Torrijos, 75,
es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denuncia el dia 21/08/2015 portant
un gos de raça considerada potencialment perillosa al Carrer Sant Cugat, 157
deslligat i sense morrió, concretament un gos de raça Pit bull encreuat amb un de
raça Stafforshire.
En data 1/10/15 els agents denunciants van observar a la senyora S. portant el
mateix gos pel Carrer Torrijos, 75 sense portar morrió.
Es complien les condicions següents:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
4. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• S.S.C.

TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament 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
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posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part
dels propietaris de gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de
responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03,-euros per sinistre.
3. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció
greu tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa
llei, que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als
transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos
considerats potencialment perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del
corresponent morrió, i en cap cas poden ésser conduïts per menors de setze
anys.
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.
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.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que 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
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del
Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
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el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a S.S.C., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 500,00 euros a S.S.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Tercer.- Imposar una sanció de 400,51 euros a S.S.C., 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 S.S.C., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

12
D’UNA

Unanimitat. (5).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A C.A.G.R. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIÓ

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 27 de gener de 2016, es va incoar expedient
sancionador a C.A.G.R., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
702735/15, aixecada en data 8 de setembre de 2015 a les 20:05 hores pels Agents
del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP
de Mataró número 6223 i 6551, referent al Carrer dels Jocs Olímpics de Mataró.
SEGON.- En data 15 de març de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest
procediment a C.A.G.R., en data 21 de març de 2016. Aquesta notificació va resultar
infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon
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intent de notificació amb idèntic resultat.
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar
mitjançant edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 31 de març de 2016), segons el que disposa l’article 59 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.

FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número 702735/15, aixecada en data 8 de setembre de 2015 a
les 20:05 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de
Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6223 i 6551, referent al Carrer dels
Jocs Olímpics de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una infracció
en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa al carrer dels Jocs Olímpics, 13, concretament
un gos de raça Pit bull.
Es complien les condicions següents:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
4. Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• C.A.G.R.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:

25

Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament 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. 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.

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.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que 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
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
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En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del Ple
de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a C.A.G.R., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Segon.- Imposar una sanció de 400,00 euros a C.A.G.R., 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 600,00 euros a C.A.G.R., 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 200,51 euros a C.A.G.R., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

13
D’UNA

Unanimitat. (5).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.M.B. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIÓ

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 27 de gener de 2016, es va incoar expedient
sancionador a A.M.B., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
806737/2015, aixecada en data 21 d’octubre de 2015 a les 16:55 hores pels Agents
del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP
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de Mataró número 6223 i 6551, referent a la Ronda de Barceló, 15 de 08302 Mataró.
SEGON.- En data 15 de març de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a A.M.B.,
en data 23 de març de 2016, i es comunicà als interessats/des el termini
corresponent per a formular al·legacions.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número 806737/2015, aixecada en data 21 d’octubre de 2015
a les 16:55 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de
Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6223 i 6551, referent a la Ronda de
Barceló, 15 de 08302 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos de raça Pit
bull, en un lloc i a una hora on transitava un alt número de persones.
Es complien les condicions següents:
Portar el gos sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.M.B.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una
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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.
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.
COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que 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
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del Ple
de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Imposar una sanció de 300,51 euros a A.M.B., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

14
D’UNA

Unanimitat. (5).

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A JL.C.D. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIÓ

GREU

EN

MATÈRIA
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DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 27 de gener de 2016, es va incoar expedient
sancionador a J.L.C.D., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C15/32801, aixecada en data 7 d’octubre de 2015 a les 13:10 hores pels Agents de la
Policia Local número 3408 i 3898, referent a la Plaça de les Tereses de Mataró.
SEGON.- En data 15 de març de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Atès que es va procedir a la notificació de l’esmentada proposta de
l’instructor/a al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest
procediment a J.L.C.D., en data 21 de març de 2016. 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 edictes inserits en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE de data 31 de març de 2016), segons el que disposa l’article 59 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment
Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C15/32801, aixecada en data 7 d’octubre de 2015 a
les 13:10 hores pels Agents de la Policia Local número 3408 i 3898, referent a la
Plaça de les Tereses de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
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considerada potencialment perillosa a la Plaça de les Tereses, en horari escolar, a 50
metres d’un parc infantil amb gronxadors i d’una escola de primària, concretament un
gos de raça Presa canari.
Es complien les condicions següents:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
4. Portar el gos sense morrió a la via pública.

RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• J.L.C.D.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament 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. 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.
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
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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.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que 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
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del Ple
de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.405,05 euros a J.L.C.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 500,00 euros a J.L.C.D., 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 600,00 euros a J.L.C.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 300,51 euros a J.L.C.D., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).
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15
D’UNA

APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.H. PER LA COMISSIÓ
INFRACCIÓ

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Vúplica, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 27 de gener de 2016, es va incoar expedient
sancionador a A.H., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos considerats
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C15/32565,
aixecada en data 5 d’octubre de 2015 a les 11:20 hores pels Agents de la Policia
Local número 2748 i 3798, referent al Carrer de Sant Agustí, 62 de 08301 Mataró.
SEGON.- En data 8 de març de 2016 es va dictar proposta, que es va concretar de
conformitat a la normativa procedimental vigent i el contingut de la qual es dóna per
reproduït.
TERCER.- Es notificà en legal forma l’esmentada proposta de l’instructor/a a Ahmed
Hitach, en data 21 de març de 2016, i es comunicà als interessats/des el termini
corresponent per a formular al·legacions.
QUART.- La notificació ha estat degudament practicada i ha transcorregut el període
de 10 dies previst a l’article 14 del Decret 278/93 de 9 de novembre sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de la competència de la Generalitat
de Catalunya, concedit als interessats per formular al·legacions, sense que fins a
data d’avui s’hagi produït cap actuació en aquest sentit.
FETS PROVATS:
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. 137.3 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C15/32565, aixecada en data 5 d’octubre de 2015 a
les 11:20 hores pels Agents de la Policia Local número 2748 i 3798, referent al Carrer
de Sant Agustí, 62 de 08301 Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius
d’una infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de raça
considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament a la porta d’un
centre educatiu, en hora d’esbarjo i acompanyat d’un grup de menors. El gos era de
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raça Stafforshire.
Es complien les condicions següents:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip.
4. Portar el gos sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• A.H.
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament 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. 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.
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.

COMPETÈNCIA SANCIONADORA:
Atès que 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
infraccions lleus i al Ple de l’Ajuntament en cas de infraccions de caràcter greu i molt
greu.
En virtut de les competències delegades a la Junta de Govern Local per acord del Ple
de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016.
En virtut de les competències delegades a la Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
D’acord amb el que disposa l’article 131 de la Llei 30/1992 de RJAP-PAC, que recull
el principi de proporcionalitat de les sancions administratives, i en consonància amb
la proposta del instructor/a formulada a la fase d’instrucció, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció dels acords següents:
Primer.- Imposar una sanció de 2.405,05 euros a A.H., 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 500,00 euros a A.H., 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 600,00 euros a A.H., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
Quart.- Imposar una sanció de 300,51 euros a A.H., per la comissió d’una infracció
greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (5).

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