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ACTA NÚM. 4/2019- SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ 

LLOC EL 25 DE FEBRER DE 2019. 

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

 

A la ciutat de Mataró, el vint-i-cinc de febrer de dos mil dinou, a  dos quarts de tres 

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

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

senyor DAVID BOTE PAZ, Alcalde - president 

 
Hi concorren: 
 
En David Bote Paz           Alcalde 
Núria Moreno Romero   1ra.  Tinent d’Alcalde 
Juan Carlos Jerez Antequera  2n.    Tinent d’Alcalde 
M. Luisa Merchán Cienfuegos  4rt.   Tinent d’Alcalde 
Elizabet Ruíz Moreno    5è.    Tinent d’Alcalde 
 
  
 
 

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

 

Excusen la seva assistència  

 

Miquel Angel Vadell Torres   3r.    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 11de 

febrer de 2019  
 

 
2 DESPATX OFICIAL 
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CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 
 
 -Servei d’Espais Públics- 
 
3 Aprovació inicial del Projecte de l’aigua i del clavegueram del carrers Joan 

Maragall, Molí de Vent, Sant  Miquel i Ronda Rocablanca, per un import de 
429.287,71 euros IVA inclòs. 

 
4 Aprovació inicial del Projecte de les obres de construcció de les arteries 

principals del dipòsit cota 70 situat a la Ronda Bellavista, tram Ronda 
President Tarradellas i al pas de l’autopista C-31D de Mataró, per un import de 
987.894,18 euros IVA inclòs. 

  
 
 
 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 

 
5 Aprovar la imposició de sancions a H.L. per la comissió d’una infracció  molt 

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

greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
7 Aprovar la imposició de sancions a A.Z. per la comissió d’una infracció molt 

greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
8 Aprovar la imposició de sancions a A.P.B. per la comissió d’una infracció molt 

greu en materia de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
 
 
9 PRECS I PREGUNTES  
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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 l’11 de febrer de 2019 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

 

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

 

 
CIM  DE GESTIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC 

 
-Servei d’Espais Públics- 

 
3 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE L’AIGUA I DEL CLAVEGUERAM 

DEL CARRERS JOAN MARAGALL, MOLÍ DE VENT, SANT  MIQUEL I RONDA 

ROCABLANCA, PER UN IMPORT DE 429.287,71 EUROS IVA INCLÒS. 

 
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
 
Els serveis tècnics d’Aigües de Mataró S.A. han redactat el Projecte de l’aigua i del 
clavegueram dels carrers Joan Maragall, Molí de Vent, Sant Miquel i Ronda Roca 
Blanca, amb un pressupost de 354.783,23 €, sense IVA (429.287,71 € IVA inclòs).    
 
Aquest projecte té per objecte definir i valorar el conjunt d’obres necessàries per la 
renovació de la xarxa d’aigua potable i del clavegueram segons els criteris establerts 
als seus respectius Plans Directors. 
 
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 13 de febrer de 2019, ha 
informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial 
d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar 
les obres. 
 
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. 
 
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat 
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 de l’aigua i del clavegueram dels carrers Joan 
Maragall, Molí de Vent, Sant Miquel i Ronda Roca Blanca”, amb un pressupost de 
354.783,23 €, sense IVA (429.287,71 € IVA inclòs).    
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta 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. Comunicar aquest acord al Servei de Policia Local, al Servei de Mobilitat i a 
Aigües de Mataró S.A. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 
 
 
 
4 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LES OBRES DE 

CONSTRUCCIÓ DE LES ARTERIES PRINCIPALS DEL DIPÒSIT COTA 70 SITUAT 

A LA RONDA BELLAVISTA, TRAM RONDA PRESIDENT TARRADELLAS I AL 

PAS DE L’AUTOPISTA C-31D DE MATARÓ, PER UN IMPORT DE 987.894,18 

EUROS IVA INCLÒS. 

 
Miquel Angel Vadell Torres, Regidor delegat d’Educació, Espais Públics, 
Equipaments Municipals i Sostenibilitat, presenta la proposta següent:  
 
 
“Els serveis tècnics d’Aigües de Mataró S.A. han redactat el Projecte de les obres de 
construcció de les artèries principals del dipòsit cota 70 situat a la Ronda Bellavista, 
tram Ronda President Tarradellas i pas de l’autopista C-31D de Mataró, amb un 
pressupost de 816.441,47 €, sense IVA (987.894,18 € IVA inclòs).    
 
L’objecte del present projecte és definir, a nivell de projecte d’execució, les actuacions 
a realitzar en la xarxa de distribució contemplades en el Pla Director de l’Aigua de 
Mataró, en el enllaç de les canonades existents a la sortida del dipòsit de cota 70, en 
la Ronda Bellavista, i les existents en la Via Sergia. Així mateix, el projecte haurà 
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d’incloure el tram de canonada pendent de construcció en el pas sota la C-31D, per a 
finalitzar la unió amb la xarxa existent en el carrer Bobinadora. 
 
L’enginyer municipal del Servei d’Espais Públics, en data 24 de gener de 2019, ha 
informat que no hi ha cap inconvenient d'ordre tècnic que impedeixi l'aprovació inicial 
d'aquest projecte i fixa les condicions que s'han de tenir en compte a l'hora d'executar 
les obres. 
 
El projecte s'ajusta a l'establert en l'article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i que la seva aprovació està subjecta als tràmits previstos en el punt 2 
d'aquest. 
 
El regidor delegat d’Educació, Espais Públics, Equipaments Municipals i Sostenibilitat 
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 de les obres de construcció de les artèries 
principals del dipòsit cota 70 situat a la Ronda Bellavista, tram Ronda President 
Tarradellas i pas de l’autopista C-31D de Mataró”, amb un pressupost de 816.441,47 
€, sense IVA (987.894,18 € IVA inclòs).    
 
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de trenta 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. Comunicar aquest acord al Servei de Policia Local, al Servei de Mobilitat i a 
Aigües de Mataró S.A”. 
 
 
 
VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 
 
 
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. 
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ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 
 
 
-Servei d’Assessorament, Gestió i Planificació de l’Àrea de Gestió de l’Espai 
Públic- 
 
 
5 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A H.L. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 9742/2018, de 19 de novembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a H.L., per la comissió de presumptes infraccions en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C18/24586, aixecada en data 28 d’agost de 2018 a les 19:15 hores 
pels Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent al Passeig Marítim de 
Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 28/08/2018 a les 19:15 hores el Sr. H.L. passejava un gos de raça 
potencialment perillosa, un Pit Bull, de nom Xena al Passeig Marítim, deslligat i sense 
morrió. 
Es complien les condicions següents: 
1.-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
2.-No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
3.-Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 
 
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 
H.L., en data 30 de novembre i 3 de desembre de 2018. 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 de diciembre de 2018), 
segons el que disposa l’article 44 de la Llei 39/2015, de 1 d’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 
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als fets constatats per funcionaris als que es reconeix la condició d’autoritat, i que es 
formalitzin en document públic observant els requisits legals pertinents, i davant la 
inexistència d’una activitat probatòria de suficiència tal que contraresti la força 
probatòria conferida als funcionaris amb condició d’autoritat, en l’art. 77.5 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, es pot arribar al convenciment de donar-se com a fets 
provats els que s’han descrit detalladament en els antecedents de fet. 
No es desprèn que els fets constitutius d’infracció administrativa puguin ser 
qualificats de delicte o falta penal. 

 

FONAMENTS DE DRET: 

Els fets descrits representen l’incompliment de la normativa vigent i consisteixen en: 
1.- Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent; fet que implica una 
infracció molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, 
sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 
2.- No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu 
recollida a l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 3 del mateix cos normatiu, 
el qual determina com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió 
en el Registre censal de l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de 
gossos potencialment perillosos, d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que 
pugui ocasionar el gos amb un mínim de 150.253,03,-euros per sinistre. 
3.- Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública, a les parts comunes dels 
immobles col·lectius i en llocs i espais públics en general; implica una infracció greu 
tipificada a l’article 7.3 de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, en relació a l’article 2 de la mateixa llei, que 
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: 

Resulta responsable: 
•  H.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 
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2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 
GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims 
establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,05 euros a H.L., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 150,25 euros a H.L., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 600,00 euros a H.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 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. 
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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 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a H.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 150,25 euros a H.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 600,00 euros a H.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”. 

 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 

 

 

6  APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A J.R.L. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
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“PRIMER.- Per Decret número 9743/2018, de 19 de novembre, es va incoar 
expedient administratiu sancionador a J.R.L., per la comissió de presumptes 
infraccions en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de 
manifest a través de l’acta número C18/25040, aixecada en data 1 de setembre de 
2018 a les 23:30 hores pels Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent al 
Torrent de la Pòlvora de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 01/09/2018 a les 23:30 hores, la Sra. J.R.L. passejava un gos de raça 
potencialment perillosa, (creuat amb American Stafforshire) pel Torrent de la Pòlvora 
on tenia lloc concert de la festa major de Cirera. 
Es complien les condicions següents: 
1.-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
2.-No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
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, en 
data 30 de novembre de 2018.  
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 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. 
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. 
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RESPONSABLES: 

Resulta responsable: 
•  J.R.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 transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims 
establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,05 euros a J.R.L. per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 150,25 euros a J.R.L., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
Aquesta proposta de resolució era d’aplicació en cas que la persona interessada no 
presentés al·legacions a la resolució d’inici, i sens perjudici del que resultés de la 
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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. 
 
Per Resolució de l’Alcaldia de 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a J.R.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 150,25 euros a J.R.L. per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
TERCER.- Notificar la present resolució a les persones interessades”. 
 

 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (5). 
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7 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.Z. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS. 

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 
 

ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 8465/2018, de 3 d’octubre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a A.Z., per la comissió de presumpta infracció en matèria 
de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de 
l’acta número C18/15434, aixecada en data 5 de juny de 2018 a les 20:05 hores pels 
Agents de la Policia Local número XXX  i XXX, referent al Parc de La Pollancreda de 
Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 05/06/2018 a les 20:05 hores, el denunciat que va ser identificat com A.Z. 
passejava un gos de raça potencialment perillosa, un “stafforshire”, de nom “Tayson”, 
al parc Vil·la Romana (Torre Llauder)  sense morrió. 
Es complien les condicions següents: 
1.-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
2.-No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
3.-Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
4.-Portar el gos sense morrió a la via pública. 
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.Z.  en data 15 d’octubre de 2018. 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 30 d’octubre de 2018), 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. 
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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: 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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.Z. 

 

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 transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims 
establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,05 euros a A.Z., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 150,25 euros a A.Z., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 300,51 euros a A.Z., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 300,51 euros a A.Z., 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 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.Z., 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 150,25 euros a A.Z., per la comissió d’una infracció 
greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
TERCER.-Imposar una sanció de 300,51 euros a A.Z., per la comissió d’una infracció 
greu a l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
 
QUART.-.Imposar una sanció de 300,51 euros a A.Z., 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). 

 

 

 

 



 
 
 

Data de publicació: 19/03/2019 

 17 

8 APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A A.P.B. PER LA COMISSIÓ 

D’UNA INFRACCIÓ MOLT GREU EN MATERIA DE GOSSOS CONSIDERATS 

POTENCIALMENT PERILLOSOS.  

 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat de Serveis Centrals, 
Seguretat i Bon Govern, presenta la proposta següent: 
 

ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 8684/2018, de 9 d’octubre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a A.P.B. , per la comissió de presumpta infracció en 
matèria de Gossos considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través 
de l’acta número C18/7250, aixecada en data 16 de març de 2018 a les 20:27 hores 
pels Agents de la Policia Local número XXX i XXX, referent a la Plaça del Mediterrani 
de Mataró. 
Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 
El dia 16/03/2018 a les 20:27 hores, un gos de raça considerada potencialment 
perillosa, un Pit Bull, passejava lliure, sense corretja i sense morrió pel parc de la 
Plaça del Mediterrani, que és un lloc freqüentat per nens. La titular del gos, la Sra. 
A.P.B. , no va presentar cap tipus de documentació de l’animal. Va manifestar que 
portava xip, però no el duia a sobre, que no tenia assegurança de responsabilitat civil 
i que el tenia censat a Calella. 
Així mateix, la denunciada va manifestar als agents que el gos s’havia escapat de 
casa i que no se n’havia adonat. 
Es complien les següents condicions: 
1-Posseir i/o portar el gos sense la llicència municipal pertinent. 
2-No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
3-Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip. 
4-Portar el gos deslligat i sense morrió a la via pública. 
SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a A.P.B. , en 
data 22 de novembre de 2018, 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 
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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: 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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: 

Resulta responsable: 
•  A.P.B. 

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 
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multa des de 150,25 euros fins a 300,50 euros per a les infraccions lleus, una multa 
des de 300,51 euros fins a 2.404,04 euros per a infraccions greus, i una multa des de 
2.404,05 euros fins a 15.025,30 euros, per a infraccions molt greus. 

GRADUACIÓ DE LA SANCIÓ: 

L’article 11.2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, disposa que en la imposició de les sancions s’ha de tenir en 
compte, per a graduar la quantia de les multes, els criteris següents: 
a)  La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
b)  L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 
infracció. 
c)  La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
L’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen jurídico del sector 
público, disposa que les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte 
especialment els següents criteris: 
a)  El grau de culpabilitat o l’existència de intencionalitat. 
b)  La continuïtat o persistència en la conducta infractora. 
c)  La naturalesa dels perjudicis causats. 
d)  La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la 
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via 
administrativa. 
Per a formular la sanció, el Regidor Delegat de Serveis Centrals, Seguretat i Bon 
Govern ha tingut en compte els criteris de graduació següents: 
No se n’adopten. La proposta de sanció es formula amb els imports mínims 
establerts legalment. 

PROPOSTA DE SANCIÓ: 

A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 2.404,05 euros a A.P.B., per la comissió d’una infracció molt greu a 
l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 150,25 euros a A.P.B., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 300,51 euros a A.P.B., per la comissió d’una infracció greu a l’article 
13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
A la Resolució d’inici es va proposar, amb efectes de proposta de resolució, resoldre 
definitivament el procediment sense cap altre tràmit d’audiència, amb la imposició 
d’una sanció de 600,00 euros a A.P.B., 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 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 
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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 6 d’octubre de 2017, es deleguen les competències en 
matèria de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern a Juan Carlos Jerez Antequera. 
Per Acord del Ple de l’Ajuntament de data 7 d’abril de 2016, es delega la 
competència sancionadora en matèria de gossos potencialment perillosos a la Junta 
de Govern Local. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, que recull el principi de proporcionalitat de les 
sancions administratives, proposo a la Junta de Govern Local l’adopció dels acords 
següents: 
 
PRIMER.- Imposar una sanció de 2.404,05 euros a A.P.B., 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 150,25 euros a A.P.B., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
TERCER.- Imposar una sanció de 300,51 euros a A.P.B., 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 600,00 euros a A.P.B., per la comissió d’una 
infracció greu a l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 
CINQUÈ.- Notificar la present resolució a les persones interessades. 
 

VOTACIÓ:  Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (6). 

 
 

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

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

 
 


