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ACTA NÚM. 15 /2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 25 DE NOVEMBRE DE  2019. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de novembre de dos mil dinou, a la una del 

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

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

DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  1r.  Tinent d’Alcalde 
Sergio Morales Diaz    2n. Tinent d’Alcalde 
Laura Seijo Elvira    3r.  Tinent d’Alcalde 
Núria Moreno Romero   4t.  Tinent d’Alcalde 
Miquel Angel Vadell Torres   5è.  Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  6è.  Tinent d’Alcalde 
Anna Villarreal Pascual   8è.  Tinent d’Alcalde 
  
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Elizabet Ruíz Moreno    7è.  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 
11/11/2019 

 

Data de publicació: 11/02/2020 
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2 DESPATX OFICIAL 
 

 
 

CIM  DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 
 

 
DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 
-Servei de Compres i Contractacions- 

 
3 Aprovació de la despesa de subministrament d’ energia elèctrica de l’ 

Ajuntament per l’any 2020. (exp.38622/2019). 
 
4  Modificació del plecs del servei de manteniment d’alarmes, d’intrusió, incendis 

i evacuació en edificis municipals. 
 

  
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
Els assumptes delegats del Ple Municipal seran tractats i votats en sessió pública. 
 

 
 
 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 

 
CIM  DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 
 

Servei d’Assessorament, Gestió 
 

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

 
6 Aprovar la imposició de sancions a T.R.C per la comissió d’una infracció greu 

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

greu 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. 
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1 – És aprovat l’esborrany de l’Acta de la sessió que tingué lloc el  11 de novembre 

de 2019 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

 

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

 

 
CIM  DE PRESIDÈNCIA, BONA GOVERNANÇA I REPTES MATARÓ 

 
 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS  
 

-Servei de Compres i Contractacions- 
 
3 APROVACIÓ DE LA DESPESA DE SUBMINISTRAMENT D’ ENERGIA 

ELÈCTRICA DE L’ AJUNTAMENT PER L’ANY 2020. (EXP.38622/2019). 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 
“Des de l’entrada en vigor del mercat liberalitzat del subministrament de l’energia 
elèctrica, el dia 1 de juliol de 2009, l’ Ajuntament de Mataró va optar per adherir-se a 
fer una compra agregada de tots els municipis del Maresme, a través del Consell 
Comarcal del Maresme i amb adhesió a les subhastes que a l’efecte pugui efectuar 
La Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, ens 
depenent de l’Associació Catalana de Municipis. 
 
En data 5 d’ abril de 2019 la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local (CCDL) acordà l’ inici de l’ expedient de contractació per l’ 
adjudicació del Contracte derivat D02 de l’ Acord marc del subministrament d’ energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya. 
 
En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la 
seu del CCDL per a la celebració de les subhastes electròniques per l’adjudicació del 
contracte derivat. 
 
D’ aquestes subhastes resultà que l’empresa Endesa Energia SAU era la que havia 
presentat millor oferta. 
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La Comissió Executiva del CCDL,  en data 6 de juny de 2019, acordà l’ adjudicació 
dels lots d’ alta i baixa tensió del contracte derivat D02 de l’ Acord marc del 
subministrament d’ energia elèctrica a l’ empresa Endesa Energia SAU 
 
En conseqüència, per tal de poder atendre la despesa d’energia elèctrica de 
l’Ajuntament  durant l’any 2020,  s’ha de procedir a l’aprovació de la corresponent 
previsió de despesa, d’un import estimat en 2.135.500,00 euros. 
 
Fonaments de dret 
 
Contracte derivat de l’acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les 

entitats locals 

 
En ús de les facultats que m’atorga el  Decret d'Alcaldia núm. 4949/2019, de 18 de 
juny, de delegació de competències, que subscriu regidor delegat d’ Administració,  
PROPOSA a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 

Primer. Prendre coneixement  de l’ adjudicació  del contracte derivat de l’acord marc 
del subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya 
 
Segon. Autoritzar i disposar  a favor d’ Endesa Energia SAU l’ import de  2.135.500 
euros (relació ADFUT núm. 3652 ) 
 
Tercer. Supeditar els efectes d’aquest acord a l’existència de crèdit adequat i 
suficient a les corresponents partides del pressupost de l’Ajuntament  que s’aprovi per 
l’ exercici 2020”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 
 
 
 
4  MODIFICACIÓ DEL PLECS DEL SERVEI DE MANTENIMENT D’ALARMES, 

D’INTRUSIÓ, INCENDIS I EVACUACIÓ EN EDIFICIS MUNICIPALS. 

 
El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta 
 
 
“Relació de fets 
1. Per acord de la Junta de Govern Local de data 14 d’octubre de 2019, es va 
convocar licitació per al servei de manteniment d’alarmes d’intrusió, incendis i 
evacuació en edificis municipals, amb un pressupost màxim fixat per a l’adjudicació 
de fins a 269.350,00€, IVA no inclòs, pels dos anys de durada inicial del contracte.  
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2. S’ha posat de manifest que en el redactat de la clàusula catorzena, hi ha errors 
aritmètics que fan que la puntuació parcial no sumi la puntuació total, concretament: 
 

- En l’apartat 1.2.c) on diu “1 punt”, ha de dir “2 punts”. 
- En l’apartat 1.3. en relació a la puntuació de la jornada contínua de dilluns a 

divendres i per tot l’any (...), on diu “5 punts”, ha de dir 7 punts. 
- En l’apartat 1.3. en relació a la puntuació de la jornada contínua de dilluns a 

divendres de 1 de juny a 30 de setembre (...), on diu “2 punts”, ha de dir “3 
punts”. 

 
3. Cal rectificar l’Annex II. Pressupost de licitació del plec de prescripcions tècniques 
hi ha un error en el càlcul dels costos directes, atès que constava com a preu/hora 
8,57 per oficial de 1ª i 6,05 per ajudant especialista, i els correctes són 17,98 €/hora 
per oficial de 1ª i 12,68 €/hora per ajudant especialista. 
 
4. Consta a l’expedient informe de l’assessora jurídica del Servei de Compres i 
Contractació, de data 21/10/20198, sobre la legalitat de procedir a la modificació dels 
plecs de la contractació esmentada. 

 
Fonaments de dret 
 
1. L’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, per la que s’aprova la Llei del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix la 
possibilitat de les Administracions públiques de rectificar en qualsevol moment els 
errors materials, de fet o aritmètics continguts en els seus actes, d’ofici o a instància 
de part. 
 
2. D’acord amb el Decret d'Alcaldia núm. 4975/2019, de 19 de juny, sobre creació, 
composició i competències de la Junta de Govern Local, l’òrgan competent per 
modificar el plecs de condicions, si és que s’estima oportú, és la Junta de Govern 
Local.  
 
Qui subscriu, redigor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, en virtut de les 
facultats que li han estat conferides, PROPOSA a la Junta de Govern Local l’adopció 
dels següents acords: 

 
PRIMER. Rectificar la clàusula catorzena dels plecs de clàusules administratives 
particulars aprovats per acord de la Junta de Govern Local de 14 d’octubre de 2019, 
que queda redactada de la manera següent: 
 
 
“1. CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA, fins a 75 punts, repartits de la 
manera següent: 
 
 
1.1. Oferta econòmica: fins a 60 punts. 
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que proposi la millor oferta econòmica. 
Per determinar la puntuació de la resta d’ofertes s’aplicarà la següent fórmula: 
Puntuació = (oferta econòmica més baixa / oferta econòmica que es valora) * 60 
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1.2. Criteris mediambientals (de valoració automàtica) en el funcionament del 
 servei: fins a 8 punts. 
 
a) Utilització de vehicles elèctrics com a mitjans de transport:fins a 3 punts. 

 
S’atorgaran 3 punts per la utilització del 100% de vehicles elèctrics en el 
desenvolupament del contracte, i la resta es valoraran de forma proporcional, 
conforme a la següent fórmula: 

 
 (percentatge de vehicles elèctrics de l’oferta a valorar / 100)*3 

 
b) Disposar d’un pla d’estalvi i eficiència energètica en el manteniment de 

 sistemes existents i en el disseny de nous sistemes propis d’aquest 
 contracte:3 punts. 

 
c) Disposar d’un pla d’actuació encaminat a la millora en la gestió de residus i 

 la seva minimització i reciclatge:2 punts. 
 
1.3. Criteris de caràcter social (de valoració automàtica):fins a 7 punts 
Mesures de conciliació de la vida personal, laboral i familiar que el licitador es 
comprometi a aplicar al personal assignat al contracte, valorant-ne les següents: 
 
- Jornada contínua de dilluns a divendres i per tot l’any, en un 90% del personal 

assignat al contracte: 7 punts. 
- Jornada contínua de dilluns a divendres de 1 de juny a 30 de setembre, en un 90% 

del personal assignat al contracte: 3 punts.” 
 
 
SEGON. Rectificar l’Annex II del plec de prescripcions tècniques, que queda de la  
manera següent: 
 

a) “Manteniment preventiu. Instal·lació contra intrusió, inspecció presencial anual 

 

Hores segons grup  Definició administrativa Preu Hora  Total 

Costos directes        

4,00 Oficial 1ª 17,98 71,92 

4,00 Ajudant especialista 12,68 50,72 

  
Material, maquinaria i mitjans 
auxiliars   74,84 

Costos Indirectes Total   197,48 

Despeses generals Benefici industrial     

13% 6%     

25,67 11,85   37,52 
        

IMPORT ANUAL PER 
EQUIPAMENT (SENSE IVA) Total   235,00 

 
 



 367 

TERCER. Reanudar el termini de presentació d’ofertes i prorrogar aquest fins al dia 
18/12/2019 a les 9.00 hores”. 
 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

Precs i Preguntes :  No se’n formulen. 

 

 

 

Tot seguit, abans de donar pas a l’apartat de l’ordre del dia “assumptes delegats del 

Ple Municipal”, el qual per venir referits a assumptes de competència del Ple ha de 

substanciar-se en sessió pública, el senyor Alcalde declara pública la sessió. 

 

 
ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 
 

 
CIM  DE QUALITAT URBANA I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 
Servei d’Assessorament, Gestió 

 
 

5 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.F.V. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

“ANTECEDENTS DE FET: 
 
PRIMER.- Per Decret número 6687/2019, de 21 d’agost, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a A.F.V., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número 289166/19, aixecada en data 27 de març de 2019 a les 13:45 hores 
pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat 
Ciutadana de l’ABP de Mataró número XXX i XXX, referent al carrer XXX, de 08302 
Mataró. 
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Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
 
El dia 27/03/2019 a les 13:45 hores, la persona identificada a l’acta, portava un gos 
de raça potencialment perillosa, un “Rottweiler”, sense morrió a la via pública, en el 
carrer XXX. 
 
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.F.V., en data 3 de setembre de 2019. Aquesta notificació va 
resultar infructuosa, essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un 
segon intent de notificació amb idèntic resultat. 
 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 19 de setembre de 2019), 
segons el que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que 
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment 
serà l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  A.F.V. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que 
podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una 
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infracció lleu, una multa de 150,25 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció 
greu i una multa de 1.502,53 a 30.050,60 euros per la comissió d’una infracció molt 
greu. 
 
L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1, 2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des 
de 2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir 
en compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 

 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims 
establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 300,51 euros a A.F.V., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 
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 
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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 25 d’octubre de 2019, es deleguen les competències 
en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal Pascual. 
 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 03 d’octubre de 2019, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a A.F.V., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

6 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A T.R.C. PER LA COMISSIÓ 
D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS. 
 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

PRIMER.- Per Decret número 7383/2019, de 24 de setembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a T.R.C., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C19/12840, aixecada en data 15 de maig de 2019 a les 21:10 hores 
pels Agents de la Policia Local número XXX, XXX i XXX, referent al Carrer XXX de 
08304 Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 15/05/2019 a les 21:10 hores els veïns van trucar alertant d’un gos 
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potencialment perillós, un American Staford, de nom XXX, que anava sol pels carrers, 
bordant i sense morrió.  
La persona responsable va manifestar que: “Se me han escapado de mi casa, no es 
la primera vez que ocurre”. 
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 
T.R.C., en data 3 d’octubre de 2019. Aquesta notificació va resultar infructuosa, 
essent retornada a aquesta Administració, i es va efectuar un segon intent de 
notificació amb idèntic resultat. 
Atès que, intentada la notificació, no s’ha pogut practicar, s’ha procedit a notificar 
mitjançant el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE de data 17 d’octubre de 2019), segons el 
que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que 
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser qualificats 
de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures 
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, fet que implica una infracció greu 
tipificada a l’article 13.2.a de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment serà 
l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  T.R.C. 

SANCIONS APLICABLES: 

-L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà 
correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una infracció lleu, 
una multa de 150,26 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció greu i una multa 
de 1.502,54 a 30.050,61 per la comissió d’una infracció molt greu. 
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-L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la 
tenencia de animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions 
tipificades als apartats 1,2 i 3 del mateix article podran ser sancionades amb una 
multa des de 150,25 euros fins a 300,51 per a les infraccions lleus, una multa des de 
300,52 euros a 2.404,05 euros per les infraccions greus, i una multa des de 2.404,06 
euros a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
La proposta de sanció es formula tenint en compte el criteri de la transcendència 
social, atès que el gos anava sol pels carrers, bordant i creant alarma social. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 700,00 euros a T.R.C., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.a en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al seu 
estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la 
Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la Llei 
10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos 
atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió d’infraccions de 
caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de caràcter greu i 
molt greu. 
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Per Resolució de l’Alcaldia de 25 d’octubre de 2019 es deleguen les competències en 
matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal Pascual. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 d’octubre de 2019, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 
PRIMER.- Imposar una sanció de 700,00 euros a T.R.C., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.a en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 

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

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

 

7 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.N.M.A. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern 
i Mobilitat, presenta la següent proposta:  
 

“ANTECEDENTS DE FET: 
 

PRIMER.- Per Decret número 7538/2019, de 27 de setembre, es va incoar 
expedient administratiu sancionador a A.N.M.A., per la comissió de presumpta 
infracció en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de 
manifest a través de l’acta número 233125/19, aixecada en data 4 de febrer de 2019 
a les 16:55 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de 
Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número XXX i XXX i l’acta número 
396143/19, aixecada en data 29 d’abril de 2019 a les 20:00 hores pels Agents del 
cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de 
Mataró número XXX i XXX, referents al Carrer XXX de 08303 Mataró. 
 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
 
El dia 04/02/2019 a les 16:55 hores,el denunciat passejava un gos de raça 
potencialment perillosa, un Pit Bull, a la via pública, al carrer XXX, sense morrió. 
 
El dia 29/04/2019 a les 20:00 hores, el denunciat passejava un gos de raça 
potencialment perillosa, un Pit Bull, a la via pública, al carrer XXX, sense morrió. 
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El Servei de Salut, en data 19 de juliol de 2019, va informar que consta un gos 
censat a nom d’ A.N.M.A de nom XXX i llicència de gos de raça potencialment 
perillosa expedida en data 16 de març de 2017, al seu nom també.  
 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a A.N.M.A, en 
data 16 d’octubre de 2019, i es comunicà el termini corresponent per a formular 
al·legacions, oferint a la/les persona/es interessada/es la possibilitat de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, aplicant en 
ambdós casos una reducció del 20% en l’import de la proposta de sanció. 
 
TERCER.- Ha finalitzat el termini per a la presentació d’al·legacions i d’oferiment de 
reconeixement voluntari de la responsabilitat o de pagament voluntari, sense que hi 
hagi constància a les dependències municipals que la/les persona/es interessada/es 
hagin realitzat cap d’aquestes accions. 

FETS PROVATS: 

De la instrucció del procediment i del valor que com a força probatòria s’ha d’atribuir 
als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets provats els que 
s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 

 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
 
Trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió, implica una 
infracció greu tipificada a l’article 13.2.d de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
 
En el present expedient administratiu sancionador, la tramitació del procediment 
serà l’ordinària prevista a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  A.N.M.A. 

SANCIONS APLICABLES: 

-L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que 
podrà correspondre una multa de 60,10 a 150,25 euros per la comissió d’una 
infracció lleu, una multa de 150,26 a 1.502,53 euros per la comissió d’una infracció 
greu i una multa de 1.502,54 a 30.050,61 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 
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multa des de 150,25 euros fins a 300,51 per a les infraccions lleus, una multa des 
de 300,52 euros a 2.404,05 euros per les infraccions greus, i una multa des de 
2.404,06 euros a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir 

en compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
 
L’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
 
Per a formular la sanció, la Regidora delegada de Seguretat Pública ha tingut en 
compte els criteris de graduació següents: 
 
El perjudici causat als interessos generals i la continuïtat o persistència en la 
conducta infractora, segons el que preveu l’article 29.3 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del sector Públic. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 400,51 euros a XXX, per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
instrucció en el cas que la persona interessada presentés les al·legacions. 

MESURES PROVISIONALS: 

No se n’adopten. 
OBLIGACIÓ DE REPOSICIÓ I/O DANYS I PERJUDICIS A L’ADMINISTRACIÓ: 

Del contingut de l’acta obrant a l’expedient administratiu sancionador, no es desprèn 
que la conducta descrita comporti obligació de reposició d’una situació alterada al 
seu estat originari ni/o danys i perjudicis a l’Administració. 

AUTORITAT COMPETENT PER INCOAR I PER IMPOSAR LES SANCIONS: 

L’article 13.7 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de 
la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en relació a l’article 13 de la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
perillosos atorga la competència sancionadora a l’Alcalde per la comissió 
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d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió d’infraccions de 
caràcter greu i molt greu. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia de 25 d’octubre de 2019 es deleguen les competències 
en matèria de Seguretat Pública a Anna Villarreal Pascual. 
 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de 3 d’octubre de 2019, es delega la competència 
sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta de Govern 
Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic, que recull el principi de proporcionalitat de les sancions 
administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 400,51 euros a XXX, per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 13.2.d en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
SEGON.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

 

 

I en no haver-hi més assumptes per tractar, a un quart de dues de la tarda, el senyor 

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

 
 
 
 

L’Alcalde,    La Secretària General acctal. 
 
 
David Bote Paz   M. Lluïsa Guañabens Casarramona 


