Data publicació: 06/10/16

ACTA NÚM. 8 /2016- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ
LLOC EL 18 D’ABRIL DE 2016.
=================================================================

A la ciutat de Mataró, el divuit d’abril 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
En Juan Carlos Jerez Antequera

Alcalde
2na. Tinent d’Alcalde
4rt. 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
Na Isabel Martínez Cid

1r. Tinent d’Alcalde
3na. Tinent d’Alcalde
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 4 d’abril de
2016.

2

DESPATX OFICIAL

1

CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
-Servei d’Espais Públics3

Aprovació projecte de renovació clavegueram carrer Mossèn Josep Molé.

4

-Via públicaAprovar la concessió de Medalles del Dia de la Policia Local 2016.
PRECS I PREGUNTES

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL
Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai
Públic
5

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

6

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

7

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

8

Estimar parcialment les al·legacions formulades per H.B.O. per la imposició d’una
sanció en matèria de gossos considerats potencialment perillosos i incoar expedient a
M.S. per presumptes infraccions 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 4 d’abril de 2016.

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

2 – En el torn de DESPATX OFICIAL, no va haver-hi cap assumpte.
CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC

2

-Servei d’Espais Públics-

3

APROVACIÓ PROJECTE DE RENOVACIÓ CLAVEGUERAM CARRER

MOSSÈN JOSEP MOLÉ.

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

“La societat privada municipal Aigües de Mataró ha presentat a l’Ajuntament de
Mataró per la seva aprovació el “Projecte del clavegueram del carrer Mossèn Molé”.

L’objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per la
renovació de la xarxa de clavegueram al carrer Mossèn Molé seguint els criteris del
seu Pla Director i realitzar la reurbanització del mateix.

Les obres de la xarxa de clavegueram a realitzar consisteixen en la construcció d’un
col·lector de PVC diàmetre 500 mm i una llargària de 151 m.l., amb un pendent entre
el 3,5 i el 5 %. Es realitzaran quatre nous pou de registre, es renovaran les
escomeses i claveguerons particulars, i s’executaran sis nous embornals.

El pressupost d’execució per contracte ascendeix a la quantitat de 324.547,71 euros,
IVA inclòs.
El termini previst d’execució de les obres és de 16 setmanes.
La classificació del contractista proposada és grup E, subgrup 1, categoria c.

L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 21 de març de 2015, ha
informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial
d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar
les obres.

Vist que la documentació del projecte esta complerta i s’ajusta a l’establert en l’article
24 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis (ROAS) sobre el contingut
dels projectes d’obres locals ordinàries.
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Vist que s'ha complimentat el tràmit de l'article 36 del ROAS, sobre l'examen previ
dels projectes d'obres locals ordinàries quan aquests no hagin estat elaborats pels
serveis tècnics municipals.

Vist que també compleix amb les prescripcions previstes en el Reglament de la Llei
d’Urbanisme de Catalunya pel que fa al contingut dels projectes que es refereixen a
projectes d’urbanització i amb la normativa de supressió de barreres arquitectòniques.

El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2
d'aquest.

Vist l'article 2n dels estatuts fundacionals de la societat privada municipal Aigües de
Mataró SA, que assenyala com a objecte de la societat la competència per executar
obres en l'àmbit de les infraestructures urbanes.

La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el “el Projecte del clavegueram del carrer Mossèn Molé”,
que té per objecte del projecte és definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per la
renovació de la xarxa de clavegueram al carrer Mossèn Molé seguint els criteris del
seu Pla Director i realitzar la reurbanització del mateix.

El projecte té un pressupost d’execució per contracte de 324.547,71 euros, IVA
inclòs.
Segon. Sotmetre l’esmentat projecte, amb tota la seva documentació, a informació
pública pel termini de 30 dies, segons estableix l’art 219.2 de la Llei municipal 8/87, de
15 d’abril, de règim local de Catalunya, i l'article 37 del ROAS, termini durant el qual
es podran presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin pertinents, i
donar-lo per aprovat definitivament en el supòsit que no es presentin reclamacions
dins de l’esmentat termini.

4

Tercer. En base al que disposa l’article 2n dels estatuts fundacionals de la societat
privada municipal Aigües de Mataró SA, autoritzar l’execució de les obres a Aigües de
Mataró SA, sota les condicions fixades per l’enginyer municipal en el seu informe de
data informe de data 21 de març de 2015.
Quart.- Comunicar els anteriors acords al gerent de la societat privada municipal
Aigües de Mataró SA i als serveis municipals de Mobilitat i Gestió Econòmica als
efectes oportuns.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

-Via pública-

4

APROVAR LA CONCESSIÓ DE MEDALLES DEL DIA DE LA POLICIA

LOCAL 2016.

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

“Atès que el Reglament de la Policia Local de Mataró preveu la possibilitat d’atorgar
medalles i felicitacions en reconeixement als mèrits contrets pels membres de la
Policia Local i per aquelles altres persones que hagin destacat en la col·laboració
amb els serveis de la Policia Local.

Atès que l’article 76 del mateix reglament estableix que la concessió de la Medalla al
Mèrit Professional correspondrà a la Junta de Govern Local, a proposta de l’Alcalde o
del regidor/a delegat/da, previ informe de la Prefectura del cos.

Atès que els informes del cap de la Policia Local de data 24 de febrer de 2016
proposen la concessió de la Medalla al Mèrit Professional de 1ª Categoria a les
següents persones, d’acord amb els mèrits que s’assenyalen:
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1. C.D.M.

L’actuació de la Policia Local en la gestió global de la seguretat pública no s’entén
sense la necessària col·laboració i coordinació amb els operadors de l’àmbit de les
emergències i la protecció civil.

En aquest sentit, el Servei de Protecció de Civil de l’Ajuntament de Mataró, que
dirigeix C.D.M., s’ha significat en reiterades ocasions per una implicació en la
prevenció i millora de la seguretat urbana, i per una col·laboració amb el Servei de
Policia Local, que va molt més enllà de les competències i funcions que li són
pròpies.

En aquest sentit, el treball constant i creixent en matèria de plans d’autoprotecció, les
campanyes de sensibilització i prevenció en matèria de riscos, la interlocució fluïda
amb altres serveis i entitats que operen en l’àmbit de les emergències (com ara
Bombers, Creu Roja o el SEM) i el seu lideratge en projectes de tanta envergadura,
impacte i complexitat com la Festa al Cel, han permès, d’una banda, millorar
significativament els nivells de seguretat a la ciutat, i, de l’altra, facilitat enormement la
tasca de la Policia Local en l’àmbit de la prevenció de riscos.

2. J.A.Q.S.

L’activitat del Servei de Policia Local de Mataró s’emmarca en el context més ampli
del sistema de seguretat pública de Catalunya, que articula l’actuació dels diferents
cossos policials que operen al territori. En aquest àmbit supramunicipal, resulta
fonamental la tasca d’interacció que a nivell de coordinació, informació, formació,
innovació i bones pràctiques s’estableix entre les gairebé dues-centes policies locals
de Catalunya.

Un d’aquests espais d’interacció és el de l’Associació de Caps i Comandaments de
les Policies Locals de Catalunya, que, des del 1987, desenvolupa una destacada
tasca de suport i promoció de la professió policial, tot fomentant la seva coordinació,
l’intercanvi d’informacions i el suport tècnic; els estudis, la investigació i la innovació
en matèria de gestió policial; l’organització de cursos, seminaris i jornades dirigides a
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l’actualització i l’intercanvi de coneixements tècnics i humans; i el contacte i
interlocució permanent amb altres organitzacions i administracions competents en
l’àmbit de la seguretat pública.

J.A.Q.S. és el president de l’ACCPOLC des de 2012, temps durant el qual ha liderat
la participació de les Policies Locals en projectes tan rellevants per a la professió
policial i la seguretat pública com el Codi Ètic de la Policia de Catalunya, les directrius
tècniques per a l’elaboració dels Plans de Seguretat Local, i en projectes com el Pla
Director de la Policia Local de Mataró o el propi Pla de Seguretat Local.

3. C.F.J.

La Policia Local, en tant que cos orientat a la demanda de la ciutadania, ha d’adaptarse constantment als canvis que es produeixen en la societat i respondre amb la
qualitat i millora continua de la seva organització i serveis. En aquest procés de
dinamisme permanent i canvi és fonamental el treball i l’experiència compartida amb
les policies locals d’altres ciutats de Catalunya amb similars característiques, tamany i
necessitats.

Durant molts anys, i en particular sota la direcció del superintendent C.F.J., la Policia
Local de Mataró ha mantingut un intens contacte i col·laboració amb la Guardia
Urbana de Badalona, amb la que ha pogut compartir i millorar projectes com la
implantació del model de Policia de Catalunya, la creació de noves unitats de servei
al ciutadà o els programes de formació i actualització dels agents de policia; àmbits
en els que la Guàrdia Urbana de Badalona ha estat sempre un referent.

Atès que els informes del cap de la Policia Local de data 24 de febrer de 2016
proposen la concessió de la Medalla al Mèrit Professional de 2ª Categoria a les
següents persones, d’acord amb els mèrits que s’assenyalen:

1. J.M.G.M.

Una de les principals demandes de la ciutadania en matèria de seguretat és la
proximitat del servei de Policia Local, entesa no només com a presència física dels
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agents al territori, sinó també, i sobre tot, com a contacte personal i empàtic amb els
veïns i entitats dels barris, amb l’objectiu d’assolir el millor coneixement i resposta a la
seves necessitats, demandes i expectatives.

Amb aquest visió, el sotsinspector cap de la Secció Territorial de la Policia Local,
J.M.G.M., coordina les unitats Policia de Barri, Qualitat de Vida, Trànsit i Educació
Viària amb una dedicació, professionalitat i zel que redunda en la bona valoració
d’aquests serveis per part de la ciutadania i de la resta de serveis municipals amb els
que cooperen en l’atenció i prevenció de problemes com la violència de gènere, la
tinença d’animals, la protecció del medi ambient, la salut pública o les persones en
risc d’exclusió social.

Una tasca relacional que ha permès a la Policia Local contactar anualment amb més
de 13.000 ciutadans, a través d’entrevistes personalitzades, cursos i sessions
formatives, que refermen la proximitat com a model a seguir en la gestió global de la
Policia i en l’activitat diària dels agents.

2. A.P.M.

La professionalitat que s’exigeix als membres de la Policia Local està sobradament
demostrada en el cas del caporal A.P.M., per la seva constant implicació en el servei,
molt més enllà de les seves funcions ordinàries, aportant al treball la seva constància
i idees, i la seva dedicació, tot col.laborant de manera eficaç i eficient amb la direcció
operativa de la Comissaria, assumint qualsevol tasca encomenada amb plena
intensitat, i assumint, quan ha calgut, rols superiors al seu càrrec, actuant en
representació de la direcció en reunions de coordinació operativa.

3. J.H.H.

La dedicació i l’orientació al servei al ciutadà és un dels trets més rellevant de la
funció policial. En aquest sentit, i durant disset anys, l’agent J.H.H. s’han significat
sempre per una implicació seriosa, professional, tècnica i diligent que ha superat en
moltes ocasions les expectatives dels seus superiors.
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L’agent ha desenvolupat un gran ventall de funcions policials, en les que hi
destaquen la proximitat, la seguretat ciutadana, la policia administrativa, la resolució
de conflictes, l’ordre públic i l’assistència al ciutadà, totes elles amb un alt grau de
resolució qualitativa, la qual cosa ha fet d’ell un referent modèlic a seguir.
Per aquestes raons, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espai
Públic, en virtut de les competències atribuïdes per la normativa de règim local i
conferides per Decret d’Alcaldia de 15 de juny de 2015, presenta a la Junta de
Govern Local la següent PROPOSTA
Primer.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de 1ª Categoria a:
C.D.M.
J.A.Q.S.
C.F.J.
Segon.- Concedir la Medalla al Mèrit Professional de 2ª Categoria a:
J.M.G.M.
A.P.M.
J.H.H.
Tercer.- Comunicar el present acord a les persones interessades.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

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

5
D’UNA

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

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

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

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 27 de novembre de 2015, es va incoar expedient
sancionador a A.R.M., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C15/24328, aixecada en data 22 de juliol de 2015 a les 18:00 hores pels Agents de la
Policia Local número 9789 i 9799, referent a la Ronda de Francesc Macià de Mataró.
SEGON.- En data 12 de gener 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 A.R.M., en data 5 de febrer 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 25 de febrer 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
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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 C15/24328, aixecada en data 22 de juliol de 2015 a
les 18:00 hores pels Agents de la Policia Local número 9789 i 9799, referent a la
Ronda de Francesc Macià 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:
Que els agents denunciants van observar a la persona denunciada portant un gos de
raça considerada potencialment perillosa a la via pública (Ronda Francesc
Macià/Carrer Sant Cugat), concretament un gos de raça American Stanford.

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:
• A.R.M.

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.

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,
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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 Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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.
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 A.R.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 400,00 euros a A.R.M., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

6
D’UNA

Unanimitat. (4).

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

GREU

EN

MATÈRIA

POTENCIALMENT PERILLOSOS.
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DE

GOSSOS

CONSIDERATS

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

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 27 de novembre de 2015, es va incoar expedient
sancionador a M.A.M.A., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
301610/15, aixecada en data 20 d’abril de 2015 a les 19:16 hores pels Agents del cos
de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de
Mataró número 6551 i 10088, referent a la Carretera de Mata de Mataró.
SEGON.- En data 18 de gener 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 M.A.M.A., en data 5 de febrer 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 25 de febrer 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 301610/15, aixecada en data 20 d’abril de 2015 a les
19:16 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de
Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 6551 i 10088, referent a la
Carretera de Mata de Mataró, es desprenen uns fets que són constitutius d’una
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos.
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Aquests fets als efectes del present expedient sancionador són:
Que 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 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:
• M.A.M.A.

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
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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 Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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.
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 M.A.M.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 M.A.M.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 600,00 euros a M.A.M.A., 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 M.A.M.A., per la comissió d’una
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infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”
VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
7
D’UNA

Unanimitat. (4).

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

GREU

EN

MATÈRIA

DE

GOSSOS

CONSIDERATS

POTENCIALMENT PERILLOSOS.

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

“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 27 de novembre de 2015, es va incoar expedient
sancionador a H.M.M.C., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
P15NGP0060002, aixecada en data 16 de juny de 2015 a les 09:43 hores pels
Agents de la Policia Local número 1888 i 3658, referent al Parc de Cerdanyola de
Mataró.
SEGON.- En data 18 de gener 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 H.M.M.C., en data 9 de febrer 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 25 de febrer 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
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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 P15NGP0060002, aixecada en data 16 de juny de
2015 a les 09:43 hores pels Agents de la Policia Local número 1888 i 3658, referent
al Parc de Cerdanyola 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:
Que els agents denunciants que prestaven servei de vigilància específica
d’infraccions realitzades per les persones portadores de gossos, van observar com la
persona denunciada travessava l’Avinguda Puig i Cadafalch en direcció al Parc de
Cerdanyola.
Que portava un gos de raça considerada potencialment perillosa,
concretament un gos de raça Rottweiler creuat amb Pastor Alemany. Que el va
deixar anar sense lligar i sense morrió en la zona enjardinada del citat parc, la qual
està senyalitzada a tota la seva extensió amb cartells que prohibeixen l’entrada
d’animals.
Es complien les condicions següents:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• H.M.M.C.,
TIPIFICACIÓ DE LA INFRACCIÓ:
Els fets declarats provats representen l’incompliment de la normativa actualment
vigent i concretament consisteixen en:
Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que
determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general els gossos considerats potencialment
perillosos per llei, han d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas
poden ésser conduïts per menors de setze anys.

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 Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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.
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 400,51 euros a H.M.M.C., per la comissió d’una
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:
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Unanimitat. (4).

ESTIMAR PARCIALMENT LES AL·LEGACIONS FORMULADES PER

H.B.O. PER LA IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ EN MATÈRIA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS I INCOAR EXPEDIENT A M.S.
PER PRESUMPTES INFRACCIONS EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.
La senyora Núria Moreno Romero, regidora delegada de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics, presenta la proposta següent:
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“ANTECEDENTS PROCEDIMENTALS:
PRIMER.- Per Providència de 26 d’octubre de 2015, es va incoar expedient
sancionador a H.B.O., per la comissió d’una infracció en matèria de Gossos
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número
C15/19368, aixecada en data 12 de juny de 2015 a les 17:55 hores pels Agents de la
Policia Local número 3858 i 3618, referent al Parc de Cerdanyola de Mataró.
SEGON.- En data 26 de novembre de 2015 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 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
H.B.O., en data 21 de gener de 2016. Aquesta notificació va resultar infructuosa,
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de
notificació amb idèntic resultat.
QUART.- En exercici de la facultat concedida, H.B.O., en data 26 de gener de 2016,
va presentar al·legacions a la proposta de resolució formulada per l’instructor/a.
FETS PROVATS:
Un cop analitzades i estudiades les al·legacions formulades per la part denunciada
entenem el següent:
El senyor H.B.O., manifesta en el seu escrit d’al·legacions que ha rebut una
notificació en relació a l’expedient SJAVP-2015/00817-GP.
Que el gos que portava el dia dels fets no és seu. Que el propietari de l’animal és el
senyor M.S.
Per tal de demostrar aquestes al·legacions aporta còpia de la documentació
d’identificació d’aquest animal.
Per tot això exposat, sol·licita l’anul·lació de l’expedient.
Analitzades les al·legacions i la documentació presentada, es desprèn que el dia dels
fets (12/06/2015), el senyor M.S. té la propietat/possessió del gos de raça Stafforshire
i de nom “Tysson”, en tant que en data 21/08/2014 signa com a tal, el document
d’identificació de l’animal (microxip).
Així mateix, es desprèn que existeix assegurança de RC de l’animal des del
18/06/2015, data posterior al fets, sense acreditar la vigència d’una assegurança
prèvia.
Els agents actuants varen constatar a l’acta aixecada que el senyor B.O. havia
manifestat que el gos no era de la seva propietat, que no disposava de cap
documentació de l’animal i que el propietari de l’animal era una persona anomenada
“M.”.
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En data 9 de març de 2016 el Servei de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró ha
emès informe fent constar que el propietari del gos que portava el senyor B.O. el dia
dels fets, el senyor M.S., no té llicència de gossos potencialment perillosos i que mai
ha presentat cap sol·licitud de llicència ni d’inscripció en el cens municipal d’animals
domèstics.
El Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos, amplia el mecanisme de control, no només a les persones
propietàries del gossos, sinó també a les persones que els portin per espais públics.
El seu article 1.2 estableix que les normes d’aquest Decret afecten a les persones
que porten gossos potencialment perillosos per espais públics i a l’article 3.1 s’hi
estableix que tota persona que porti per espais públics un gos potencialment perillós
requereix la llicència atorgada per l’ajuntament.
Analitzades les al·legacions i la normativa transcrita, aquesta part ha de procedir a
desestimar les al·legacions presentades en relació a la infracció consistent en portar
un gos considerat potencialment perillós sense la llicència municipal.
Pel que fa a les infraccions consistents en posseir un gos sense que estigui identificat
amb microxip, sense el certificat del cens municipal i en no tenir assegurança de
responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €, s’ha de
tenir present l’informe emès per la Secció de Salut Pública de l’Ajuntament de Mataró
en data 20/10/2014, on s’hi fa constar que: “ L’article 7 del Decret 328/1998, de 24
de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de
companyia, estableix que els propietaris o posseïdors d’animals de companyia tenen
l’obligació d’inscriure’ls en el Registre municipal, i en relació als gossos potencialment
perillosos, l’obligació la té el titular de la llicència. En relació a l’assegurança, l’article
3.4 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, estableix que els propietaris d’aquests animals han de
contractar una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la indemnització dels
danys produïts per aquests animals”.
De la documentació aportada pel senyor B.O. es desprèn que el propietari de l’animal
és el senyor M.S., motiu pel qual aquesta part ha de procedir a estimar les
al·legacions presentades en relació a la proposta de sanció de 90 € per una
presumpta infracció per manca de cens, a la proposta de sanció de 600 € per una
presumpta infracció per no tenir el gos identificat amb microxip i a la proposta de
sanció de 500 € per una presumpta infracció per manca d’assegurança de
responsabilitat civil, entenent que aquestes són obligacions del propietari de l’animal,
i en cas d’incompliment, la responsabilitat hauria de derivar en el senyor S.
De la documentació obrant a l’expedient es constata que el senyor S. és propietari
d’un gos de raça potencialment perillosa, que l’assegurança de responsabilitat civil
presentada és posterior al dia dels fets i que en la data present no disposa de
llicència de gossos potencialment perillosos, ni de cens, motiu pel qual resulta
procedent incoar expedient administratiu sancionador al senyor M.S. per aquestes
infraccions.
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
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novembre, de RJAP-PAC es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets
provats que:
Del contingut de l’acta número C15/19368, aixecada en data 12 de juny de 2015 a les
17:55 hores pels Agents de la Policia Local número 3858 i 3618, referent al Parc de
Cerdanyola 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
al Parc de Cerdanyola (al costat del número 139 de l’avinguda
Gatassa), concretament un gos de raça Stafforshire.
Es complien les condicions següents:
1. Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent.
RESPONSABLES:
Resulta responsable:
• H. B.O.

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.

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.
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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 Regidora de Via Pública, Equipaments i
Espais Públics per Resolució de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015.
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.
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.- Estimar parcialment les al·legacions formulades per H. B.O., pels motius
recollits en la part expositiva del present acord.
Segon.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a H. B.O., per la comissió d’una
infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment
perillosos.
Tercer.- Incoar expedient administratiu sancionador al senyor M.S. per presumptes
infraccions en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.”

VOTACIÓ: Ordinària
Vots favorables:

Unanimitat. (4).

Precs i Preguntes : No se’n formulen.

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