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ACTA NÚM. 8/2017- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 24 D’ABRIL DE  2017. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el 24 d’abril de dos mil disset, essent  dos quarts de tres de la 

tarda, es reuneix en la Sala dels Lleons d’aquest Ajuntament a l’objecte de celebrar 

sessió corresponent a la Junta de Govern Local, sota la Presidència del senyor 

DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 

En Joaquim Fernàndez i Oller   1r.    Tinent d’Alcalde 
Na Núria Moreno Romero   2na. Tinent d’Alcalde 
En Juan Manuel Vinzo Gil   4rt.   Tinent d’Alcalde 
Na Isabel Martínez Cid    5na  Tinent d’Alcalde 
En Juan Carlos Jerez Antequera  6è    Tinent d’Alcalde 

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

 

Excusen la seva assistència  

En David Bote Paz           Alcalde 
Na Núria Calpe i Marquet   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  10 d’abril 
de 2017. 
 
 
2 DESPATX OFICIAL  
 
 
 CIM ÀREA DE SERVEIS CENTRALS, OCUPACIÓ I PROMOCIÓ ECONÒMICA 
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   DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS   
 -Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 Adjudicar el servei de gestió integral de la xarxa de casals municipals de gent gran 

a favor de la Fundació Pere Tarrés 
 
  
 CIM ÀREA DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 
 -Servei d’Espais Públics- 
 
4 Aprovació del projecte executiu: actuacions de millora de la calçada de la via 

pública. Any 2017. 
 
 -Servei d’Assesorament, Gestió i Planificació 
 
5 Donar-se per assabentada del contingut de la sentència núm. 36/2017, de 24 de 

gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de Barcelona, en relació al 
recurs contenciós administratiu  53/2016-V, contra la resolució de 17 d’agost 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- 

 
6 Aprovar la imposició de sancions a C.L. per la comissió d’una infracció greu en 

materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
7 Aprovar la imposició de sancions a E.P.M. per la comissió d’una infracció greu en 

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

materia de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
9 Aprovar la imposició de sancions a J.V.N. per la comissió d’una infracció greu en 

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

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

materia 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  24 d’abril de 2017. 

 

 

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 ADJUDICAR EL SERVEI DE GESTIÓ INTEGRAL DE LA XARXA DE CASALS 

MUNICIPALS DE GENT GRAN A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PERE TARRÉS 

 
El Sr. Juan Carlos Jerez Antequera, regidor delegat de Serveis Centrals, presenta la 

proposta següent:  

 
“Per acord de la Junta de Govern Local de data  28 d’ octubre  de 2016 es va iniciar 

el procediment per la contractació del servei de gestió integral d la xarxa de casals 

municipals de gent gran, mitjançant tramitació ordinària i procediment obert subjecte 

a regulació harmonitzada, per un import fixat com a màxim per a l’adjudicació del 

contracte de fins a 601.180,40 euros, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial 

del contracte. 
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Durant el termini de presentació d’ofertes es van presentar dos licitadors: Esport 3 

Serveis, i Fundació Pere Tarrés. 

 

La cap de la Secció d’Igualtat, Joventut i Gent Gran, per mitjà d’informe de data 14 de 

març de 2017, va procedir a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenen d’un 

judici de valor, i per informe de data 31 de març de 2017 ha valorat les ofertes 

econòmiques,  tot quedant classificada en primer lloc la Fundació Pere Tarrés. 

 

S’adjunten al present acord còpia dels informes. 

 

Existeix crèdit adequat i suficient  per fer front a les despeses derivades de la present 

contractació a la partida corresponent del  pressupost de l’exercici 2017. Així mateix, 

es preveu l’existència de crèdit adequat i suficient  per als exercicis 2018 i 2019. 

 

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. Adjudicar el servei de gestió integral d la xarxa de casals municipals de 

gent gran a favor de la Fundació Pere Tarrés per import de 595.192,20 €, exempt d’ 

IVA, pels dos anys de durada inicial del contracte. 

 

SEGON. 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: 

  

a) Documentació acreditativa d’haver dipositat en la Tresoreria de Fons de 

l’Ajuntament de Mataró l’import de 29.759,61 €, equivalent al 5 %  de l’import 

d’adjudicació. 
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b) Escriptura de constitució de l’empresa i modificacions societàries posteriors, 

degudament inscrites en el Registre Mercantil, escriptura d’apoderament o 

nomenament del seu legal representant, igualment inscrita en el Registre 

Mercantil, i fotocòpia del DNI de l’apoderat o legal representant.  (Si és persona 

física: fotocòpia del DNI). 

 

c) 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. 

 

d) 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 

del sector públic. Es considerarà causa de prohibició de contractar amb aquesta 

Administració local l’existència de deutes de naturalesa tributària pendents de 

pagament en període executiu. 

 

e) Documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les obligacions 

tributàries i amb la Seguretat Social. 

 

f) Comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està 

inscrit al Registre, i en cas contrari pels que disposi al registre oficial en què hagi 

d’estar inscrit, que acreditin un volum anual de negocis, que referit a l’any de més 

volum de negoci dels tres últims acabats, sigui almenys de 450.800,00 euros.  

 

g) Una relació dels principals serveis realitzats durant els cinc últims anys incloent 

import, data i destinatari, públic o privat.  

 

h) Un mínim de tres certificats que acreditin haver realitzat correctament com a 

mínim 3 projectes anàlegs per import mínim de 150.000,00 euros. Aquests 

certificats hauran d’estar expedits per l’òrgan públic o subjecte privat al qual 

s’hagi prestat el servei. 

 

i) Còpia de la pòlissa d’assegurança d’indemnització per riscos professionals per 

import no inferior a 600.000 €, i rebut de pagament. 
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j) Escrit de compromís de renovació o pròrroga de l’assegurança, que garanteixi el 

manteniment de la cobertura durant tota la durada del contracte. 

 

k) Documentació acreditativa del compliment del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 

29 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de 

las persones amb discapacitat i la seva inclusió social, i del compliment de la LO 

3/2007, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes. (Només si els és exigible pel 

nombre de personal. En cas contrari, declaració responsable de no està sotmès 

a aquesta normativa). 

 

Advertint-lo que cas de no atendre aquest requeriment s’entendrà que ha retirat la 

seva oferta. 

 

TERCER. De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 

31 de maig, de creació del Registre Electrònic d’Empreses Licitadores de la 

Generalitat, les empreses inscrites en aquest Registre no han d’aportar els 

documents i les dades que hi figuren. En aquest cas s’haurà d’acompanyar  una 

declaració responsable en que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el 

certificat no han experimentat variació. 

 

QUART. En tractar-se d’un contracte susceptible de recurs especial, la formalització 

no es produirà abans del transcurs de 15 dies hàbils següents a la remissió de la 

notificació de l’adjudicació. Una vegada transcorregut aquest termini, l’adjudicatari 

s’obliga a formalitzar-lo, en un termini màxim de 5 dies naturals a comptar de 

l’endemà de la recepció del requeriment. 

 

CINQUÈ. Requerir L’adjudicatària a fi que en el termini de 15 dies, a comptar des del 

següent al de la notificació del present acord, aboni: 

 89,25 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOPB. 

 426,78 €, en concepte de l’import de l’anunci de licitació al BOE. 

 

SISÈ. Disposar a favor de la Fundació Pere Tarrés l’import de 595.192,20 euros, 

exempt d’IVA, amb càrrec a la partida 500302/231210/22799, de la següent manera: 
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Any 2017:  

Operació D núm. 28984 per import de 22.376,33 € 

Operació D núm. 28974 per import de 16.163,42 € 

Operació D núm. 28967 per import de 17.588,09 € 

Operació D núm. 28957 per import de 17.588,09 € 

Operació D núm. 28945 per import de 22.376,33 € 

Operació D núm. 28938 per import de 22.376,33 € 

Operació D núm. 28930 per import de 17.588,09 € 

Operació D núm. 28914 per import de 22.376,33 € 

Operació D núm. 28869 per import de 17.588,09 € 

Operació D núm. 28855 per import de 22.376,33 € 

 

Anys 2018-2019:  

Operació AD_FUT núm. 28892 per import de 44.752,65 € 

Operació AD_FUT núm. 28921 per import de 44.752,65 € 

Operació AD_FUT núm. 28942 per import de 44.752,65 € 

Operació AD_FUT núm. 28950 per import de 44.752,65 € 

Operació AD_FUT núm. 28986 per import de 44.752,65 € 

Operació AD_FUT núm. 28911 per import de 35.176,17 € 

Operació AD_FUT núm. 28934 per import de 35.176,17 € 

Operació AD_FUT núm. 28965 per import de 35.176,17 € 

Operació AD_FUT núm. 28970 per import de 35.176,17 € 

Operació AD_FUT núm. 28978 per import de 32.326,84 € 

 
 
SETÈ. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i suficient 

a la partida abans esmentada dels pressupostos de l’Ajuntament de Mataró que 

s’aprovin per als exercicis 2018 i 2019, a fi de poder atendre les obligacions que 

meriti aquesta contractació durant les expressades anualitats. 

 

VUITÈ. Com a conseqüència de la diferència entre el pressupost de licitació i l’import 

de l’adjudicació, autoritzar les operacions comptables inverses següents: 

 
A/ núm. 28853 per import de 9.203,51 € 
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A/ núm. 28913 per import de 9.203,51 € 

A/ núm. 28937 per import de 9.203,51 € 

A/ núm. 28944 per import de 9.203,51 € 

A/ núm. 28868 per import de 6.382,77 € 

A/ núm. 28929 per import de 6.382,77 € 

A/ núm. 28954 per import de 6.382,77 € 

A/ núm. 28966 per import de 6.382,77 € 

A/ núm. 28972 per import de 5.848,61 € 

A/ núm. 28981 per import de 8.949,84 € 

 
A_FUT/ núm. 28887 per import de 44.211,78 € 

A_FUT/ núm. 28915 per import de 44.211,78 € 

A_FUT/ núm. 28939 per import de 44.211,78 € 

A_FUT/ núm. 28946 per import de 44.211,78 € 

A_FUT/ núm. 28897 per import de 33.559,20 € 

A_FUT/ núm. 28933 per import de 33.559,20 € 

A_FUT/ núm. 28960 per import de 33.559,20 € 

A_FUT/ núm. 28969 per import de 33.559,20 € 

A_FUT/ núm. 28976 per import de 30.816,83 € 

A_FUT/ núm. 28985 per import de 43.856,63 € 

 
NOVÈ. Notificar aquesta resolució als licitadors i publicar-la en el DOUE, BOE, BOP 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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4 APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU: ACTUACIONS DE MILLORA DE LA 

CALÇADA DE LA VIA PÚBLICA. ANY 2017. 

 
Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 

Públics, presenta la Proposta següent.  

 

“Els serveis tècnics municipals del Servei d’Espais Públics han redactat el “Projecte 

executiu d’actuacions de manteniment i millora de la calçada de la via pública. Any 

2017”. 

 

Aquest projecte té per objecte realitzar una sèrie d’actuacions de pavimentació a 

diferents carrers de la ciutat de Mataró: carrer Lluís Ferrer i Clariana, la Riera, entre 

La Muralla de la Presó i la Plaça d’Espanya, carrer Melcior de Palau, Camí dels 

Caputxins, carrer Mas Sant Jordi, Sant Josep de Calassanç i de la Lluna, carrer Mare 

de Déu de Núria, Camí Ral entre el carrer Pasqual Madoz i la Plaça de l’Havana, 

carrer d’Altafulla, carrer Isabel II, Avda. Lluís Companys entre Alarona i Plaça Manuel 

Serra i Xifra, carrer Mossèn Ramon fornells, carrer Josep Maria Pellicer, carrer Colom 

entre Passatge de la Fragata i carrer de Jordi Joan, carrer Camí dels Capellanets i 

passos de vianants als carrers Sant Cugat, Camí Ral, Lepanto i Francesc Macià.  

 

Els serveis i infraestructures urbanes que s’han d’instal·lar de nou afecten al drenatge 

de les aigües pluvials, la pavimentació del carrers i la senyalització horitzontal. 

 

El termini d’execució d’aquests treballs és de dos mesos. 

 

El pressupost de l’obra és de 309.917,36€, més 65.082,64€ que corresponen al 21% 

d’IVA, donen un total de 375.000€ IVA inclòs.  

 

El present Projecte reuneix els requisits previstos en els articles 24 i següents del 

Reglament d'Obres i Serveis dels ens locals, que disposen els documents que han de 

contenir els projectes que es refereixen a la realització d'obres. 

 

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 
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Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 

d'aquest. 

 

La regidora delegada de Via Pública, Equipaments i Espais Públics proposa a la 

Junta de Govern Local de l’Ajuntament l'adopció dels següents 

 

A C O R D S : 

 

Primer. Aprovar inicialment el “Projecte executiu d’actuacions de manteniment i 

millora de la calçada de la via pública. Any 2017” per un pressupost d’execució per 

contracte de 375.000,00€, IVA inclòs. 

 

Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant un termini de 30 dies, 

inserint el corresponent anunci en el BOP perquè es puguin presentar les al·legacions 

i reclamacions que es considerin adients, amb el benentès que, de no presentar-se'n 

cap, esdevindrà aprovat definitivament”. 

 

Tercer. Notificar el present acord al Servei de Mobilitat i al Servei de Policia Local. 

 

 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5 ) 

 
 
 

-Servei d’Assesorament, Gestió i Planificació 
 

5 DONAR-SE PER ASSABENTADA DEL CONTINGUT DE LA SENTÈNCIA NÚM. 

36/2017, DE 24 DE GENER, DICTADA PEL JUTJAT CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU 10 DE BARCELONA, EN RELACIÓ AL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU  53/2016-V, CONTRA LA RESOLUCIÓ DE 17 D’AGOST DE 

2015. 

 
Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 

Públics, presenta la Proposta següent:  
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“En data 17 d’agost de 2015, la  regidora delegada de Via Pública, Obres, Serveis i 

Manteniment, va resoldre desestimar les al·legacions presentades per A.R.B. i 

imposar una sanció de 200 € i la pèrdua de 4 punts per la comissió d’una infracció 

greu en matèria de trànsit. 

 

L’esmentada resolució fou impugnada davant els Jutjats Contenciosos Administratius 

de Barcelona, i es tramità pel procediment abreujat amb número 53/2016-V pel Jutjat 

Contenciós Administratiu 10 de Barcelona. 

 

En data 24 de gener de 2017, practicades les actuacions processals procedents, es 

dictà sentència núm. 36/2017 que resol: “Desestimo el recurso presentado por don 

A.R.B. contra la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición 

presentado relativo a la sanción en el expediente de tráfico RC00926725 y 

CONFIRMO la resolución impugnada. Con imposición de costas a la parte actora 

hasta un máximo de 100 €.” 

 

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. 36/2017, 

de 24 de gener, dictada pel Jutjat Contenciós Administratiu 10 de 

Barcelona, en relació al recurs contenciós administratiu 53/2016-V 

contra la resolució de 17 d’agost 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”. 

 
 
 
Es donen per assabentats 
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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- 
 
 
6  APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A C.L. PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS.  

 

Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 

Públics, presenta la Proposta següent:  

  

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 8469/2016, de 21 de novembre, es va incoar expedient 

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

Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta 

número C16/23332, aixecada en data 19 d’agost de 2016 a les 19:40 hores pels 

Agents de la Policia Local número 3618 i 3598, referent al Carrer de las Siete 

Partidas de Mataró. 

 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

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

considerada potencialment perillosa al carrer Bombers Madern i Clariana davant del 

Parc del Palau, concretament un gos de raça Stafforshire. 

En el moment d’aixecar la present acta, els agents denunciants, van constatar la 

presència de molts nens jugant al parc. 
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SEGON.- En data 6 de març de 2017 l’instructor/a de l’expedient ha emès proposta 

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

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

 

TERCER.- Es notificà en legal forma la proposta de resolució de l’instructor/a a C.L, 

en data 18 de març de 2017, i es comunicà als interessats/des el termini 

corresponent per a formular al·legacions. 

 

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

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

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

 

CINQUÈ.- En data 10 d’abril de 2017 l’instructor/a, de conformitat a la normativa 

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

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

 

FETS PROVATS: 

 
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 

als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 

formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 

inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 

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

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

Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

 

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

de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

 
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
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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. Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts 

comunes dels immobles col·lectius i en llocs i espais públics en 

general; implica una infracció greu tipificada a l’article 7.3 de Llei 

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, 

que determina que a les parts comunes dels immobles col·lectius, 

als transports públics i als llocs i als espais d’ús públic en general 

els gossos considerats potencialment perillosos per llei, han 

d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas 

poden ésser conduïts per menors de setze anys. 

 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 

l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 
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Resulta responsable: 

•  C.L. 

SANCIONS APLICABLES: 

 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 

correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 

una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 

de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 

 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 

tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 

multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 

des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 

2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 

compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

 

a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció. 

c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

 

L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 

especialment els següents criteris: 

a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 

c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
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d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 

administrativa. 

 

Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 

 

A l’hora de graduar la sanció s’ha tingut en compte la presencia de menors jugant al 

parc en el moment dels fets. 

 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

 
Imposar una sanció de 2.404,05 euros a C.L., per la comissió d’una infracció molt 

greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 500,00 euros a C.L., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 400,51 euros a C.L., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 

presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 

instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

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

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

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

Administraciones Públicas. 

 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 

que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
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estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 

atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 

caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 

molt greu. 

 

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

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

 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern 

Local. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

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

sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 

formulada a la fase d’instrucció, 

 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a C.L., 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.L., 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 C.L., per la comissió d’una infracció 

greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
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VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

  

7  APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A E.P.M. PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS.  

 

Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 

Públics, presenta la Proposta següent:  

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 526/2017, de 23 de gener, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a E.P.M., per la comissió de presumpta infracció en matèria 

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

l’acta número C16/23155, aixecada en data 20 d’agost de 2016 a les 15:00 hores per 

l’Agent de la Policia Local número 1158. 

 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

 

La persona denunciada posseix un gos de raça considerada potencialment perillosa, 

concretament un gos barrejat amb un de raça American Stafforshire Terrier. 

 

SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 

al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a 

E.P.M., en data 1 de febrer de 2017. 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 23 de febrer de 2017), segons el que disposa l’article 44 de la 

Llei 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas. 

 

TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 

hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 

hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 

als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 

formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 

inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 

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

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

Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

 

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

de delicte o falta penal. 

 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

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

pertinent; fet que implica una infracció molt greu tipificada 

a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 

sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales 

Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; 

suposa una infracció greu recollida a l’article 7.3 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 

considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 

3 del mateix cos normatiu, el qual determina com a 
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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. 

 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 

l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  E.P.M. 

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 



 

 

Data de publicació: 27/06/2017 

 21 

des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 

2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 

compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

 

a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció. 

c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 

especialment els següents criteris: 

a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 

c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 

d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 

administrativa. 

 

Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 

 

No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 

legalment. 

 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

 
Imposar una sanció de 2.404,05 euros a E.P.M., per la comissió d’una infracció molt 

greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
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Imposar una sanció de 400,00 euros a E.P.M., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 600,00 euros a E.P.M., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 

presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 

instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

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

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

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

Administraciones Públicas. 

 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

 
Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 

que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 

estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

 
L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 

atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 

caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 

molt greu. 

 

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

matèria de Via Pública, Equipaments i Espais públics a Núria Moreno Romero. 
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Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern 

Local. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

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

sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 

formulada a la fase d’instrucció, 

 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a E.P.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 E.P.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 600,00 euros a E.P.M., per la comissió d’una 

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

perillosos. 

 

QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 
8 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A D.G.G. PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS. 

 

Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 

Públics, presenta la Proposta següent:  
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“ANTECEDENTS DE FET: 

 
PRIMER.- Per Decret número 524/2017, de 23 de gener, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a D.G.G., per la comissió de presumpta infracció en 

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

de l’acta número 680316/16, aixecada en data 29 d’agost de 2016 a les 12:35 hores 

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

Ciutadana de l’ABP de Mataró número 11042 i 6551, referent a l’Avinguda del 

Maresme, 166 de 08302 Mataró. 

 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

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

considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos de raça 

Stafforshire. 

 

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

data 3 de febrer de 2017, i es comunicà el termini corresponent per a formular 

al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en 

ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció. 

 

TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 

hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 

hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 

als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 

formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 

inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 

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

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

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

de delicte o falta penal. 

 

FONAMENTS DE DRET: 

 
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

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

que implica una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 

la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una 

infracció greu recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de 

juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 

perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual 

determina com a condició indispensable per a la tinença i la 

posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la 

contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment 

perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 

pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per 

sinistre. 

3. 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. 

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. 
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En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 

l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  D.G.G. 

SANCIONS APLICABLES: 

 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 

correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 

una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 

de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 

 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 

tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 

multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 

des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 

2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 

compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

 

a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció. 

c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
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L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 

especialment els següents criteris: 

a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 

c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 

d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 

administrativa. 

 

Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 

No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 

legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

 
Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.G.G., per la comissió d’una infracció molt 

greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 400,00 euros a D.G.G., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 200,51 euros a D.G.G., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 600,00 euros a D.G.G., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 

presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 

instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 
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MESURES PROVISIONALS: 

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

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

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

Administraciones Públicas. 

 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 

que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 

estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 

atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 

caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 

molt greu. 

 

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

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

 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern 

Local. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

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

sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 

formulada a la fase d’instrucció, 

 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a D.G.G., per la comissió d’una 
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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 D.G.G., 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 200,51 euros a D.G.G., per la comissió d’una 

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

perillosos. 

 

QUART.- Imposar una sanció de 600,00 euros a D.G.G., per la comissió d’una 

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

perillosos. 

 

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

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

9 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.V.N. PER LA COMISSIÓ D’UNA 

INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT 

PERILLOSOS. 

 

Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 

Públics, presenta la Proposta següent:  

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

 
PRIMER.- Per Decret número 523/2017, de 23 de gener, es va incoar expedient 

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

de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
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l’acta número 680302/16, aixecada en data 29 d’agost de 2016 a les 12:05 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 a l’Avinguda del Maresme, 166 de 

08300 Mataró. 

 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

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

considerada potencialment perillosa a l’estació de trens de Mataró, concretament un 

gos de raça Pit bull. 

 

SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 

al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a 

J.V., en data 1 de febrer de 2017. 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 23 de febrer de 2017), segons el que disposa l’article 44 de la 

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

Administraciones Públicas. 

 

TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 

hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 

hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

 

FETS PROVATS: 

 
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 

als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 

formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 

inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 

probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
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39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

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

de delicte o falta penal. 

 

FONAMENTS DE DRET: 

 
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

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

que implica una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la 

Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 

la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una 

infracció greu recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de 

juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 

perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, el qual 

determina com a condició indispensable per a la tinença i la 

posterior inclusió en el Registre censal de l’Ajuntament, la 

contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment 

perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 

pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per 

sinistre. 

3. 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 
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Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 

la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 

l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  J.V.N. 

 

SANCIONS APLICABLES: 

 
L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 

correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 

una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 

de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt greu. 

 

L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 

tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 

tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 

multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 

des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 

2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 

compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

 

a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
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infracció. 

c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

 

L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 

especialment els següents criteris: 

a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 

c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 

d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 

administrativa. 

 

Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 

No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 

legalment. 

 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

 
Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.V.N., per la comissió d’una infracció molt 

greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 400,00 euros a J.V.N., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 600,00 euros a J.V.N., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 200,51 euros a J.V.N., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 

presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 
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instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

 

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

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

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

Administraciones Públicas. 

 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 

que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 

estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 

atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 

caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 

molt greu. 

 

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

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

 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern 

Local. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

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

sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 
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formulada a la fase d’instrucció, 

 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.V.N., per la comissió d’una 

infracció molt greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment 

perillosos. 

 

SEGON.- Imposar una sanció de 400,00 euros a J.V.N., per la comissió d’una 

infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 

perillosos. 

 

TERCER.- Imposar una sanció de 600,00 euros a J.V.N., 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 J.V.N., per la comissió d’una 

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

perillosos. 

 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

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

D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 

Públics, presenta la Proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

 
PRIMER.- Per Decret número 1168/2017, de 9 de febrer, es va incoar expedient 
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administratiu sancionador a J.A.R., per la comissió de presumpta infracció en matèria 

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

l’acta número C16/15643, aixecada en data 3 de juny de 2016 a les 15:15 hores per 

l’Agent de la Policia Local número 3128, a Pati de Can Marchal, s/n, i l’acta número 

680311/16, aixecada en data 29 d’agost de 2016 a les 12:23 hores pels Agents del 

cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de 

Mataró número 6551 i 6223, a Av Maresme,  166. 

 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

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

considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos de raça Pit 

bull. 

 

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

data 28 de febrer de 2017, i es comunicà el termini corresponent per a formular 

al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en 

ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció. 

 

TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 

hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 

hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

 

FETS PROVATS: 

 
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 

als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 

formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 

inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 

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

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

Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
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No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats 

de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

 
Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 

Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 

infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 

el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 

l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 

•  J.A.R. 

 

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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GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 

compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

 

a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció. 

c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

 

L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 

especialment els següents criteris: 

a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 

c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 

d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 

administrativa. 

 

Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 

 

La reiteració és el criteri que s’ha tingut en compte a l’hora de graduar la sanció i 

justifiquen el seu import en l’extensió proposada. 

 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

 

Imposar una sanció de 300,51 euros a J.A.R., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
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presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 

instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

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

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

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

Administraciones Públicas. 

 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 

que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 

estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 

atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 

caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 

molt greu. 

 

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

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

 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern 

Local. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
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sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 

formulada a la fase d’instrucció, 

 

PRIMER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a J.A.R., per la comissió d’una 

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

perillosos. 

No obstant això, la Junta de Govern Local decidirà el que estimi més convenient 

. 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

11. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.M.L PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

Núria Moreno Romero, Regidora Delegada del Via Pública, Equipaments  i Espais 

Públics, presenta la Proposta següent: 

 

“ANTECEDENTS DE FET: 

 
PRIMER.- Per Decret número 522/2017, de 23 de gener, es va incoar expedient 

administratiu sancionador a A.M.L., per la comissió de presumpta infracció en matèria 

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

l’acta número C16/011707, aixecada en data 27 d’abril de 2016 a les 01:15 hores 

pels Agents de la Policia Local número 3848 i 2828, referent a la Plaça de Catalunya 

de Mataró. 

 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

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

considerada potencialment perillosa a la via pública, concretament un gos de raça Pit 

bull Terrier creuat amb un de raça American Stafforshire. 
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SEGON.- Atès que es va procedir a la notificació de la Resolució d’inici de l’expedient 

al domicili que consta recollit al document que motivà l’inici d’aquest procediment a 

A.M.L., en data 1 de febrer de 2017. 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 23 de febrer de 2017), segons el que disposa l’article 44 de la 

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

Administraciones Públicas. 

 

TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 

reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 

hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 

hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

 

FETS PROVATS: 

 
De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 

als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 

formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 

inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 

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

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

Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 

provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

 

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

de delicte o falta penal. 

 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
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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. 

 

En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 

l’ordinària prevista a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

RESPONSABLES: 

 
Resulta responsable: 

•  A.M.L. 

 

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. 

 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

 
L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 

compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 

 

a)  La transcedència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

infracció. 

c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 

 

L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 

público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 

especialment els següents criteris: 

a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 

b)  La continunitat o persistència en la conducta infractora. 

c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 

d)  La reincidència, per comisió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 

mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 

administrativa. 

 

Per a formular la sanció, la Regidora Delegada de Via Pública, Equipaments i Espais 

Públics ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 

No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts 

legalment. 
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PROPOSTA DE SANCIÓ: 

 

Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.M.L., per la comissió d’una infracció molt 

greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 400,00 euros a A.M.L., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Imposar una sanció de 200,51 euros a A.M.L., per la comissió d’una infracció greu a 

l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

 

Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 

presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resulti de la 

instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

 

MESURES PROVISIONALS: 

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

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

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

Administraciones Públicas. 

 

OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 

que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 

estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 

Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 

10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 

atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 
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caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 

molt greu. 

 

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

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

 

Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la competència 

sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern 

Local. 

 

D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

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

sancions administratives, i en consonància amb la proposta de l’instructor/a 

formulada a la fase d’instrucció, 

 

PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.M.L., 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.M.L., 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 200,51 euros a A.M.L., per la comissió d’una 

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

perillosos. 

 

QUART.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 

 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

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

 


