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ACTA NÚM. 3 SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL QUE TINGUÉ LLOC EL 7-2-2022 

 

A la ciutat de Mataró, el set de febrer de dos mil vint-i-dos, a les catorze hores 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 

Juan Carlos Jerez Antequera    1r. Tinent d’Alcalde 

Sergio Morales Diaz     2n. Tinent d’Alcalde 

Laura Seijo Elvira     3a. Tinenta d’Alcalde 

Núria Moreno Romero    4a. Tinenta d’Alcalde 

Miquel Angel Vadell Torres    5è. Tinent d’Alcalde 

M. Luisa Merchán Cienfuegos   6a. Tinenta d’Alcalde 

Elizabet Ruíz Moreno     7a. Tinenta d’Alcalde 

 

Excusen la seva assistència: 

Anna Villarreal Pascual 8a. Tinenta d’Alcalde 

 

Assistits de la Secretària General accidental senyora M. Lluïsa Guañabens Casarramona, 
que certifica.. 

 

Els assistents aconsegueixen el quòrum de constitució exigit. 

 

L’ordre dia de la sessió actual és el següent: 
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1. Aprovació, si s'escau, de l’Acta de la sessió anterior de 24-01-2022. 

 

2. DESPATX OFICIAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

 

-Servei de Secretaria General- 

3. Donar compliment a la sentència núm. 334/2021, de data 29-11-2021 dictada en el 
Procediment Abreujat núm 76/2020–E en recurs interposat contra el Decret que desestima 
la reclamació de responsabilitat patrimonial per J.F.G. 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Compres I Contractacions- 

4. Adjudicació del servei postal ordinari per l´Ajuntament de Mataró, Aigües de Mataró SA, 
Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme 

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

5. Proposta aprovació de l’oferta d’ocupació pública parcial 2022 de l’Ajuntament de Mataró. 

 

 

CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

-Servei d’Igualtat I Diversitat Ciutadana- 

6. Donar-se per assabentada de la interlocutòria dictada en el rotlle d'apel·lació 598/21 de la 
Secció Segona de l'Audiència Provincial de Barcelona (diligències prèvies núm. 768/17 del 
Jutjat d'Instrucció núm. 2 de Mataró sobre personació de l'Ajuntament de Mataró com 
acusació popular)  

 

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

 

ASSUMPTES DELEGATS DEL PLE MUNICIPAL 

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA  

 

DIRECCIÓ DE RECURSOS HUMANS 

7. Declaració segona activitat pública amb exercici concurrent del lloc de treball principal 
presentada per L.G.R. 

 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Servei d’Assessorament I Gestió- 

8. Aprovar la imposició de sancions a M.B., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 362-21 gp). 

9. Aprovar la imposició de sancions a M.B.A., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 360/21 gp.). 

10. Aprovar la imposició de sancions a E.R.R., per la comissió d’infraccions greus i molt greu en 
matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 385/21 GP)  

11. Aprovar la imposició de sancions a H.G.E., per la comissió d’infraccions greus i molt greu 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp 417/21 gp.). 

12. Aprovar la imposició de sancions a M.R.C., per la comissió d’infraccions greus i molt greu 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp. 445/21 gp.) 

13. Aprovar la imposició de sancions a JD.P.T., per la comissió d’infraccions greus i molt greu 
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos (exp 572/21 gp.) 

 

I’Il·lm. President obre la sessió, passant-se seguidament a tractar els punts de 
l’Ordre del Dia: 
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1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària que tingué lloc el 24 de gener de 2022. 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

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

 

CIM D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

-Servei de Secretaria General- 

3. DONAR COMPLIMENT A LA SENTÈNCIA NÚM. 334/2021, DE DATA 29-11-2021 DEL 
JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 4 DE BARCELONA, EN EL PROCEDIMENT 
ABREUJAT NÚM 76/2020–E INTERPOSAT CONTRA EL DECRET QUE DESESTIMA LA 
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL PER J.F.G. 

 

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

«En data 1-12-2021, el Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona, ha notificat la 
Sentència núm. 334/2021, de data 29-11-2021, dictada en el Procediment abreujat núm. 76/2020–
E, en el recurs interposat per la Sra. J.F.G., contra el decret 10236, de 19 de desembre de 2019, 
del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, que resol desestimar la reclamació de 
responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública el dia 1-9-2018, mentre caminava per la 
Pça. Del Gas, a causa d’un registre d’instal·lació elèctrica no enrasat amb el terre de la vorera.  

La demanda interposada tenia com a pretensió que s’abonés a la part actora una indemnització 
per danys per un import de 15.350,00€.  

La sentència del Jutjat Contenciós Administratiu estima la demanda, anul.lant el Decret 
10236/2019 i deixant-lo sense efecte, i reconeixent, com a situació jurídica individualitzada, el dret 
de l’actora a ser indemnitzada en la quantia de 15.350,00€, més els interessos legals des del dia 
de la reclamació en via administrativa, no fent imposició de costes. 

Entre altres, els arguments emprats són els següents: 

”(…) En el presente caso, no resulta discutible el hecho de la caída sufrida por la actora, 
ni tampoco que la mecánica de la misma se produjo al entrar en contacto con la actora 
con tapa de alcantarilla que sobresalía del suelo varios centímetros, que se hallaba en 
medio del paseo y cuya situación (considerablemente más elevada que el suelo del que 
sobresalía) no resultaba apreciable a simple vista, atendido que el terreno es de tierra y 
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sin que por ello se apreciara un cambio de color o de dirección de baldosas, como 
hubiera podido ocurrir en un lugar asfaltado. La citada tapa así ubicada, según se aprecia 
en las fotografías obrantes en el expediente administrativo, situada en medio de un paseo 
concurrido constituye por ello un elemento insidioso propicio para causa una caída, según 
se desprende de las reglas de la sana. La testifical de la hija de la interesada, en cuyo 
testimonio el órgano judicial no ha apreciado incoherencia alguna, manifiesta que fue en 
el lugar donde se encuentra la tapa en el que se produjo la caída. Cabe pues concluir la 
existencia de una relación causa – efecto entre la ubicación de la tapa en cuestión y la 
caída causante de los daños, sin que se aprecie culpa de la víctima en los hechos y sin 
que pueda apreciarse que la tapa colocada en el modo citado precedentemente pueda 
considerarse situada correctamente al sobresalir, como se ha dicho, en medio de un 
paseo concurrido por personas.(…)” 

La sentència no és susceptible de cap recurs ordinari, sense perjudici d’allò disposat en l’art. 86 
LRJCA en relació amb el recurs de cassació. 

Per diligència d´ordenació de data 20-1-2022, comunicada a l’Ajuntament en data de 24-1-2022 es 
declara ferma la sentència de data 29-11-2021. 

En ús de les facultats que m’atorga el decret d’Alcaldia núm. 4705/2020, de 9 de juliol, de 
delegació de competències, qui subscriu, regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 
previ Dictamen de la Comissió Informativa Municipal, proposo a la Junta de Govern Local 
l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Donar compliment de la Sentència número 334/2021, de data 29-11-2021, dictada en el 
Procediment abreujat núm. 76/2020–E, en el recurs interposat per la Sra. J.F.G., contra el decret 
10236, de 19 de desembre de 2019, del regidor delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat, 
que resol desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial per caiguda a la via pública el dia 
1-9-2018, mentre caminava per la Pça. Del Gas, a causa d’un registre d’instal·lació elèctrica no 
enrasat amb el terre de la vorera, havent de procedir a la seva indemnització per l’import de 
15.350,00€, més els interessos legals des del dia de la reclamació en via administrativa. 

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat Contenciós Administratiu número 4 de Barcelona.» 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

DIRECCIÓ DE SERVEIS ECONÒMICS 

-Servei de Compres i Contractacions- 

4. ADJUDICACIÓ DEL SERVEI POSTAL ORDINARI PER L´AJUNTAMENT DE MATARÓ, 
AIGÜES DE MATARÓ SA, PUMSA I FUNDACIÓ TECNOCAMPUS MATARÓ MARESME. 

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

«1.Per acord de la Junta de Govern de 15/11/2021 es va convocar la licitació del servei postal 
ordinari per l’ Ajuntament de Mataró. Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus 
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Mataró Maresme. 

2. Un cop finalitzat el termini de presentació d´ofertes ha presentat proposta dins del termini 
establert l’ empresa Dismail 2010, SL  

L´empresa Saceca Gestión y Servicios SL va presentar la seva oferta, segons consta en la 
plataforma de licitació electrònica Pixelware, a les 9.49 hores del dia 2 de desembre, atès que el 
termini per la presentació d´ofertes finalitzava a les 9.00 hores no es pot admetre l’ oferta 
presentada per l’ esmentada empresa. 

3. Mitjançant informe de data 25 de gener de 2022 el cap de la u.a. del Servei de Compres i 
Contractacions proposa l’ adjudicació del servei postal ordinari per l’ Ajuntament de Mataró, 
Aigües de Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme a l’ empresa Dismail 
2010 SL atès que la seva proposta compleix amb els plecs administratius i tècnics que regeixen 
aquesta licitació 

4. Existeix crèdit adequat i suficient per fer front a les despeses derivades de la present 
contractació a la partides del pressupost municipal aprovat per a la present anualitat 2022 i se’n 
preveu la seva existència en el pressupost que s’aprovi per l´ exercicis 2023.  

D’acord amb el que disposen els articles 146 i 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 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, l’adopció dels següents acords: 

Primer . Adjudicar la contractació del servei postal ordinari per l’ Ajuntament de Mataró, Aigües de 
Mataró SA, Pumsa i Fundació Tecnocampus Mataró Maresme a favor de l´empresa Dismail 2010 
SL d’acord amb els preus unitaris oferts i amb estricta subjecció a la resta de condicions 
contingudes en la seva proposició. 

Segon. D’acord amb la Disposició Addicional trenta-tresena de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovar un pressupost màxim de 133.100,44 euros, IVA no inclòs, per l’ any de durada del 
contracte. 

Tercer. 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 recepció 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. 

Quart. Autoritzar i disposar l’import de 161.051,53 €, iva inclòs, a favor de l´empresa Dismail 2010 
SL, acord amb el següent detall: 

Ajuntament: 13.673,53 € (AD núm. 5799 per import de 11.394,61 € i ADFUT núm. 5802 per import 
de 2.278,92 €) 

Aigües de Mataró, SA: 145.200 € 

Pumsa: 363 € 

Fundació Tecnocampus Mataró Maresme: 1.815 € 
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Cinquè. Aprovar l´ operació inversa A/ núm. 5790 per import de 13.673,53 € 

Sisè . D’acord amb el previst a l’article 117 de la LCSP, es condicionen els efectes del present 
contracte a l’existència de crèdit adequat i suficient a les partides dels pressupostos municipals que 
s’aprovin pe l´ exercici 2023, a fi de poder atendre les despeses que es preveu meriti la present 
contractació durant l´ esmentada anualitat. 

Setè. Notificar aquesta resolució al licitador i publicar-la en el perfil del contractant» 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 

 

DIRECCIO DE RECURSOS HUMANS 

5. PROPOSTA APROVACIÓ DE L’OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PARCIAL 2022 DE 

L’AJUNTAMENT DE MATARÓ 

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

«Fets 

1.- L´oficina tècnica de la Direcció de Recursos Humans i Organització, en informe de data 25 de 
gener de 2022, proposa l’aprovació parcial de l’Oferta d’Ocupació Pública (OOP) per a l’any 2022, 
únicament de les places vacants del cos policial atès que donada l´entrada en vigor de la Llei 
20/2021 de 28 de desembre, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat a l’ocupació 
pública, la qual estableix nous criteris per regular processos d’estabilització d’ocupació temporal, 
aquesta Corporació es troba en fase d’estudi i consens pel que fa a la determinació de quines i 
quantes places es regiran per cadascuna de les modalitats previstes per la normativa vigent. 

Per tot això, a l´espera de finalitzar la planificació, només s’ofereixen les places vacants al cos de 
la Policia Local per estar sotmesa la seva incorporació a la superació d’un curs selectiu organitzat 
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb uns terminis molt concrets, que s’inicien al 
setembre de 2022. 

2.- En conseqüència, a la proposta d´aprovació de l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’any 2022, es 
proposa incorporar 6 places per la via de taxa de reposició d’efectius i 4 places que es convocaran 
amb la modalitat de promoció interna, les quals no consumeixen taxa de reposició. Es dóna per 
reproduït el contingut de l´informe esmentat per economia processal. Així doncs, la proposta es 
troba constituïda per 10 places, totes de la plantilla de personal funcionari, de l’escala 
d’administració especial, subescala serveis especials i, classe policia local i els seus vigilants, 
d’acord al quadre següent: 
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NOMBRE 
VACANTS 

CODI 
PLAÇA 

DENOMINACIÓ 
PLAÇA 

ESCALA GRUP PLANTILLA ACCÉS MODALITAT 

1 129 Inspector AE A2 Funcionari Lliure 
Concurs-

oposició 

1 31131 Sergent AE C1 Funcionari 
Promoció 

Interna 

Concurs-

oposició 

3 

422 

31132 

31133 

Caporal AE C2 Funcionari 
Promoció 

Interna 

Concurs-

oposició 

5 

238, 

275, 

279, 

312 i 

437 

Agent de policia AE C2 Funcionari Lliure Oposició 

 

Fonaments de dret 

1.- L’article 285.1 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 (en endavant TRLMRLC) estableix que les 
corporacions locals han de formular públicament llurs ofertes d'ocupació, d'acord amb el que 
s'estableixi reglamentàriament i en aquest sentit, l’article 57 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals (en endavant RPEL), 
estableix que el ple o l’òrgan corporatiu màxim de l’entitat local, dins del primer trimestre de cada 
any natural, ha d’aprovar l’oferta pública d’ocupació un cop aprovat el pressupost de l’exercici de 
què es tracti. Aquesta competència es va delegar a la Junta de Govern Local per Decret 
d’Alcaldia 1975/2019 de 19 de juny. 

2.- L’oferta d’ocupació pública (en endavant OOP), un cop aprovada, s’ha de publicar al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, sens perjudici de la comunicació als òrgans de 
l’Administració de l’Estat que correspongui, a l’efecte de publicació coordinada amb la resta de 
les ofertes públiques d’ocupació de la resta de les administracions públiques, i se n’ha de 
trametre còpia a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya. 

3.- D’acord amb l’article 56 del RPEL constitueixen l’oferta d’ocupació pública de cada entitat 
local les places dotades pressupostàriament de les diferents escales, subescales, classes i 
categories, tant de personal funcionari com de personal laboral, que corresponguin a llocs de 
treball la provisió dels quals no hagi estat possible pels sistemes reglamentaris. En tot cas, cal 
incloure a l’oferta d’ocupació les places ocupades per personal interí, i els llocs de treball de 
caràcter laboral reservats per a personal permanent i que estiguin ocupats per personal no 
permanent. És per aquest motiu que l’OOP s’ha d’agrupar en dos annexos, un per les places de 
personal funcionari i, l’altre, per les places de personal laboral. 

4.- La Disposició Addicional Primera del TRLMRLC, estableix que els preceptes d'aquesta Llei 
que, per sistemàtica legislativa, incorporen aspectes de la legislació bàsica de l'Estat, s'entén 
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que són automàticament modificats en el moment en què es produeixi la revisió de la legislació 
estatal. En el supòsit de modificació de la legislació bàsica, continuen essent vigents els 
preceptes que són compatibles o permeten una interpretació harmònica amb els nous principis 
de la legislació estatal, mentre no hi hagi adaptació expressa de la legislació autonòmica. 

5.- En aquest sentit, l’article 70 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, en mèrits del 
qual s’aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic (en endavant 
TRLEBEP), també disposa que les necessitats de recursos humans, amb assignació 
pressupostària, que s’hagin de proveir mitjançant la incorporació de personal de nou ingrés han 
de ser objecte de l’oferta d’ocupació pública, o a través d’un altre instrument similar de gestió de 
la provisió de les necessitats de personal, cosa que comporta l’obligació de convocar els 
processos selectius corresponents per a les places compromeses i fins a un deu per cent 
addicional, i fixar el termini màxim per convocar-los. En tot cas, l’execució de l’oferta d’ocupació 
pública o instrument similar s’ha de desenvolupar dins el termini improrrogable de tres anys. 

En el seu punt dos, el mateix article indica que l’oferta d’ocupació pública o instrument similar, 
que han d’aprovar anualment els òrgans de govern de les administracions públiques, s’ha de 
publicar en el diari oficial corresponent i en el seu punt tres, estableix que l’oferta d’ocupació 
pública o instrument similar pot contenir mesures derivades de la planificació de recursos 
humans. 

6.- La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 
(en endavant LPGE), en el seu article 20 fixa, a partir de la taxa de reposició d’efectius, els 
criteris sobre el nombre i tipus de places que es podran incorporar per l’exercici en curs. En 
aquest sentit, recull en l’article 20.Ú.4, que la taxa de reposició d’efectius (en endavant TRE) 
serà del 125 per cent per les Forces i Cossos de seguretat del Estat, cossos de la Policia 
Autonòmica i Policies Locals, comptant aquests com a sectors prioritaris.  

L´apartat 7 de l´article 20. Ú estableix que per calcular la TRE, el percentatge de taxa màxim 
s’aplicarà sobre la diferència resultant entre el nombre d´empleats fixes que, durant l´exercici 
pressupostari anterior, hagin deixat de prestar serveis a cadascun dels respectius sectors, 
àmbits, cossos o categories, i el nombre d’empleats fixos que s’hi van incorporar, en l’exercici 
esmentat, per qualsevol causa, excepte els procedents d’ofertes d’ocupació pública, o que hi van 
reingressar des de situacions que no comportin la reserva de llocs de treball. A aquests efectes, 
es computen els cessaments en la prestació de serveis per jubilació, retir, mort, renúncia, 
declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, pèrdua de la condició de 
funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o en qualsevol altra situació 
administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball o la percepció de retribucions a càrrec 
de l’Administració en què se cessa. Igualment, es tenen en compte les altes i baixes produïdes 
pels concursos de trasllats a altres administracions públiques. 

No computen dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius les places 
que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de promoció interna i les 
corresponents al personal declarat indefinit no fix mitjançant sentència judicial. 

8.- L’article 20. Dos de la LPGE també condiciona la validesa de la taxa autoritzada a l’apartat U, 
abans exposat, al fet que les places resultants s’incloguin en una oferta d’ocupació pública que, 
de conformitat amb el què estableix l’apartat 2 de l’article 70 del TRLEBEP, han d’aprovar els 
òrgans respectius de Govern de les administracions públiques i que s’ha de publicar en el butlletí 
oficial de la província, de la comunitat autònoma o, si s’escau, de l’Estat, abans de la finalització 
de cada any. 
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La validesa d’aquesta autorització també resta condicionada al fet que la convocatòria de les 
places s’efectuï mitjançant la seva publicació en el diari oficial de la província, comunitat 
autònoma o, si s’escau, de l’Estat, en el termini improrrogable de tres anys, a comptar de la data 
de la publicació de l’oferta d’ocupació pública en què s’incloguin les places esmentades, amb els 
requisits que estableix el paràgraf anterior, de conformitat amb el que disposa l’apartat 1 de 
l’article 70 del TRLEBEP. 

Els apartats ú a quatre de l’article 20 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 
2022 tenen caràcter bàsic, d’acord amb el que s’estableix en el seu apartat setè, i es dicten a 
l’empara dels articles 149.1.13a i 156.1 de la Constitució. 

9.- Per altra banda, i de conformitat amb l’article 59 del TRLEBEP, les administracions públiques 
han de reservar un 7% de les places que s’aprovin a l’oferta d’ocupació pública per persones 
amb diversitat funcional. D’aquest percentatge, un 2% ha de ser per persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

En aquest sentit i atès que la proposta d´aprovació de la oferta d´ocupació pública per a l´any 
2022 és parcial, incloent únicament les places del cos policial, caldrà donar compliment a aquest 
precepte en la posterior proposta d´aprovació de la oferta d´ocupació pública que es porti a 
aprovació.  

L’article 61.1 del TRLEBEP estableix que els processos selectius han de tenir caràcter obert i 
garantir la lliure concurrència, sense perjudici del que està establert per a la promoció interna i de 
les mesures de discriminació positiva que preveu aquest Estatut. 

10.-Per últim, i donant compliment a allò establert a l’article 37.1.i, del text refós de la Llei de 
l’estatut bàsic de l’empleat públic, en data 13 de gener de 2022, s’han acordat en mesa 
negociadora, els criteris generals de l’oferta d’ocupació pública amb la representació dels 
treballadors. 

Vist l’informe jurídic corresponent. 

Per tot allò exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA A LA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- APROVAR l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament de Mataró de l’any 2022, constituïda 
per 10 places, 10 places, totes de la plantilla de personal funcionari, de l’escala d’administració 
especial, subescala serveis especials i, classe policia local i els seus vigilants. 

Segon.- Establir que les places de l’oferta d’ocupació pública podran ser augmentades en un 
10% addicional, abans de l’inici de les proves selectives, en els termes establerts a l’article 70.1 
del text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. 

Tercer.- PUBLICAR íntegrament la present resolució amb l’esmentada oferta d’ocupació pública 
al DOGC i al BOPB i trametre’n còpia a la Direcció General d’Administració Local de Catalunya, 
així com als òrgans de l’Administració de l’Estat corresponents». 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8). 
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CIM D’INNOVACIÓ SOCIAL I BENESTAR DE LA CIUTADANIA 

 

-Servei d’Igualtat I Diversitat Ciutadana- 

6. DONAR-SE PER ASSABENTADA DE LA INTERLOCUTÒRIA DICTADA EN EL ROTLLE 
D'APEL·LACIÓ 598/21 DE LA SECCIÓ SEGONA DE L'AUDIÈNCIA PROVINCIAL DE 
BARCELONA (DILIGÈNCIES PRÈVIES NÚM. 768/17 DEL JUTJAT D'INSTRUCCIÓ NÚM. 2 
DE MATARÓ SOBRE PERSONACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE MATARÓ COM ACUSACIÓ 
POPULAR).  

M. Luisa Merchán Cienfuegos, Regidora delegada d’Igualtat, Feminisme i LGTBI i Participació, 
presenta la proposta següent: 

«En data 9 de desembre de 2021 la secció segona de l’Audiència Provincial de Barcelona ha 
notificat la interlocutòria número 740/2021 dictada en el rotlle d’apel·lació núm. 598/21 instat per 
l’Ajuntament de Mataró front a la interlocutòria de data 2 de juny de 2021 pel que es desestimava 
el recurs de reforma interposat per l’Ajuntament contra la resolució de 2 d’octubre de 2020 en la 
que es desestimava la personació de l’Ajuntament de Mataró en exercici de l’acció popular a les 
diligències prèvies núm. 768/17 del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Mataró.  

La sala resol desestimar el recurs d’apel·lació presentat per la defensa de l’Ajuntament de 
Mataró i confirma la interlocutòria de data 2 de juny de 2021, per la que a la seva vegada 
confirma en reforma la interlocutòria de 2 d’octubre de 2020, ambdós recaiguts al Jutjat 
d’Instrucció núm. 2 en les seves diligències prèvies 768/17.  

Entre altres, els arguments emprats són els següents: 

1.- “... Destaca sobremanera que todos los textos se refieren expresamente a los ciudadanos, 
mención que nuestro Tribunal Supremo entiende que se trata de “ una concesión a la 
participación del pueblo en la justicia; no a la participación de más poderes en la Justicia” 
(sentencia núm. 149/2013, de 26 de febrero)...”. 

2.- “ El hecho de que las normas transcritas silencien a los ayuntamientos no es el único valladar 
a su personación. El 22 de noviembre de 2019 el Pleno de los Magistrados de las Secciones 
Penales de la esta Audiencia Provincial adoptó por unanimidad un acuerdo no jurisdiccional en el 
que expresament se dice que “la personación como acusación popular de una persona jurídico 
pública exige una habilitación expresa con rango de ley que delimite objetiva y subjetivamente el 
ejercicio de la acción penal, sin que se acepte una mera conexión entre el delito y el ejercicio de 
competencias atribuidas al ente público”. Este criterio ha sido seguido por varias secciones en 
los autos 30 de enero (Sección Quinta), 1 y 16 de julio o 13 de noviembre, todos de 2020.”.  

3.- “ Llegados a este punto conviene recordar de nuevo que el objeto de este procedimiento es 
un delito de violación. Y es importante destacarlo porque no habría controversia alguna si se 
tratara de alguno de los delitos a los que se refiere la ley 1/2004, de 28 de diciembre de 
protección integral contra la violencia de género porque en estos casos sí que una habilitación 
legal expresa que opera como excepción a la regla general. El hecho de que el art. 45.1 de la ley 
autonómica permita la personación de la Generalitat de Catalunya no constituye título suficiente 
para los ayuntamientos, sin que al efecto sirvan los acuerdos alcanzados por sus Plenos. Y no lo 
es porque esa posibilidad se reserva a la Generalitat sin que podamos interpretar que la 
referencia a “otra administración pública” se refiere expresament a los ayuntamientos.”. 
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La sala indica que la interlocutòria es ferma, i que en conseqüència no procedeix la interposició de 
cap recurs ordinari. 

En conseqüència, la Consellera Delegada d’Igualtat, Feminisme, LGTBI i Participació, previ 
dictamen de la Comissió Informativa Municipal d’Innovació Social i Benestar de la Ciutadania, 
proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents ACORDS:  

Primer.- Donar-se per assabentada de la interlocutòria número 740/2021 de data 9 de desembre 
de 2021 dictada per la secció segona de l’Audiència Provincial de Barcelona en el rotlle 
d’apel·lació núm. 598/21 instat per l’Ajuntament de Mataró la qual confirma la interlocutòria de 
data 2 de juny de 2021, per la que a la seva vegada confirma en reforma la interlocutòria de 2 
d’octubre de 2020, ambdós recaiguts al Jutjat d’Instrucció núm. 2 en les seves diligències prèvies 
768/17, i en conseqüència desestima la personació de l’Ajuntament de Mataró en exercici de 
l’acció popular.  

Segon.- Comunicar l’Acord precedent al Jutjat d’Instrucció número 2 de l’Ajuntament de Mataró». 

 

 

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 D’ADMINISTRACIÓ GENERAL I BONA GOVERNANÇA 

 

-Direcció de Recursos Humans- 

7. DECLARACIÓ SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA AMB EXERCICI CONCURRENT DEL LLOC 
DE TREBALL PRINCIPAL PRESENTADA PER L.G.R. 

El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 
Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 
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«Supòsit de fet 

“1. La Sra. L.G.R., funcionària de carrera de l´Ajuntament de Terrassa, amb la categoria de 
tècnica superior en dret, subgrup A1, adscrita definitivament a un lloc de treball de lletrada del 
Gabinet Jurídic a l’Hospitalet de Llobregat, es troba adscrita en comissió de serveis a l´Ajuntament 
de Mataró, al lloc de treball de Cap d´Àrea de l´àrea d´Administració General, amb efectes del dia 
13 d´octubre de 2020 i fins el 12 d´octubre de 2022. 

2. La Sra. G.R. ha presentat sol•licitud de compatibilitat de segona activitat pública (registre núm. 
E-08121-2021-063397) en què demana una nova compatibilitat de les funcions que exerceix en 
aquesta Corporació amb una activitat pública secundària com a professora associada, a temps 
parcial, al departament de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
(UB) atès que li han ampliat el nombre d’hores de dedicació i, en conseqüència, li han proposat un 
nou contracte de treball. 

La durada de la nova relació laboral és des de l’1 de febrer de 2022 al 14 de setembre de 2022, 
amb una jornada laboral anual de 400 hores, distribuïdes en 150 hores de docència i en 100 hores 
d'assistència i tutoria a l'alumnat. La resta de la jornada es dedica a preparar la docència, elaborar 
material de suport, corregir treballs i participar en tasques de planificació, avaluació i coordinació.  

El temps de treball, segons certificat del Secretari del Departament de Dret Administratiu, Dret 
Processal i Dret Financer i Tributari de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona 
acompanyat a la seva sol•licitud, quedaria distribuït en dos dies a la setmana, els dimarts de 18 a 
22 hores i els dijous de 17 a 20 hores. La retribució mensual que percebrà és de 499,38 Euros 
íntegres mensuals.  

3. La Sra. G. ja tenia reconeguda una compatibilitat per la mateixa activitat per acord de la Junta 
de Govern Local de data 6 de setembre de 2021, la qual restaria sense efectes. 

Fonaments de dret 

1. El règim d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques ve regulat a 
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del Personal al servei de les 
Administracions Públiques; a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal 
al servei de l’Administració de la Generalitat (dictada per la Generalitat de Catalunya) i al Decret 
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals. 

2. L’art. 2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de les 
Administracions Públiques estableix que el personal comprès en l’àmbit d’aplicació de la llei, entre 
el qual es troba el personal al servei de les corporacions locals, abasta tot el personal, qualsevulla 
que sigui la naturalesa jurídica de la relació de treball. 

3. L’art. 3 de l’esmentada Llei 53/1984, de 26 de desembre, estableix que només es podrà 
desenvolupar un segon lloc de treball o activitat en el sector públic, entre d’altres, en els supòsits 
previstos a la Llei per a les funcions docent i sanitària. Per a l’exercici de la segona activitat serà 
indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que no suposarà modificació de 
jornada de treball i horari dels dos llocs i que es condiciona al seu estricte compliment en ambdós.  

L’art. 339 del Decret 214/1990, 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del personal al servei de 
les entitats locals, disposa que l’exercici d’un segon lloc de treball o activitat pública o privada 
requereix, en tots els casos, autorització expressa prèvia.  
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4. L’art. 4 de la Llei estatal d’incompatibilitats, disposa que es podrà autoritzar la compatibilitat, 
complides les restants exigències d’aquesta Llei, per al desenvolupament d’un lloc de treball a 
l’esfera docent com a Professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la de 
temps parcial i amb una durada determinada. 

Així mateix, l’article 4 de la Llei catalana determina que són supòsits de compatibilitat d’un segon 
lloc de treball o d’una segona activitat en el sector públic, entre d’altres: “a) La compatibilitat per 
ocupar un lloc de treball com a professor universitari associat en règim de dedicació a temps 
parcial i amb una durada determinada”. 

5. L'art. 343 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix que el reconeixement de compatibilitat 
no podrà modificar la jornada de treball ni l'horari de l'interessat/da. 

6. L’article 7 de la Llei estatal d’incompatibilitats estipula com a requisit necessari per autoritzar la 
compatibilitat d’activitats públiques el que la quantitat total percebuda per ambdós llocs o activitats 
no superi la remuneració prevista en els Pressupostos Generals de l’Estat pel càrrec de Director 
general, ni superi la corresponent al principal, estimada en règim de dedicació ordinària, 
incrementada en un 30 per 100, pels funcionaris del Grup A o personal de nivell equivalent (grup 
al qual pertany la interessada). 

Analitzada la sol•licitud de la senyora G., la remuneració global no superaria els límits establerts a 
l’article 7. 

7. L’ incompliment del disposat a la normativa esmentada serà sancionat conforme al règim 
disciplinari d’aplicació, sense perjudici de l’executivitat de la incompatibilitat en que s’hagi 
incorregut. I que en aquest sentit l’art. 240. o) del Decret 214/1990, tipifica com a falta disciplinària 
de caràcter molt greu l’ incompliment de les normes sobre incompatibilitats. 

8. L’article 333 a) i l’art. 344 del Decret 214/1990, estableixen que correspon al Ple de la 
Corporació resoldre les declaracions de compatibilitat. Per acord del Ple Municipal en sessió 
ordinària celebrada en data 3 d’octubre de 2019, s’ha delegat a la Junta de Govern Local la 
competència sobre declaracions de compatibilitat per l’exercici d’activitat pública o privada del 
personal de la Corporació. 

Vist l’informe jurídic corresponent, que consta a l’expedient. 

Per tot el que s’ha exposat, el Regidor-Delegat d’Administració, Bon Govern i Mobilitat PROPOSA 
A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL l’adopció dels següents ACORDS: 

Primer.- Reconèixer la compatibilitat sol•licitada per la senyora L.G.R. entre l’activitat principal que 
realitza en aquest Ajuntament i l’activitat pública secundària com a professora associada a la 
Universitat de Barcelona per al període de l’1 de febrer de 2022 al 14 de setembre de 2022, atesa 
la consideració d’interès públic de la indicada activitat, en els termes i amb els requisits referits en 
la present resolució. 

Segon.- Informar a la persona interessada que:  

 El reconeixement de la compatibilitat no modifica la jornada de treball i l’horari de la 

interessada; 
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 El reconeixement de compatibilitat quedarà automàticament sense efectes en el cas de 

canvi o de modificació de les condicions dels llocs de treball, tant del principal com de la 

segona activitat, que l’interessat haurà de comunicar a l’Ajuntament de Mataró. 

 L’ incompliment d’allò disposat a la normativa anteriorment esmentada sobre el règim 

d’incompatibilitats és constitutiu d’una falta disciplinària de caràcter molt greu. 

Tercer.- Notificar el present acord a la persona interessada.» 

 

VOTACIÓ: Ordinària 

Vots favorables: Unanimitat. (8).  

 

 

CIM DE QUALITAT URBANA: SEGURETAT, CIVISME I CONVIVÈNCIA 

 

-Servei d’Assessorament I Gestió- 

 

8. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.B., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 
DE CARÀCTER GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.362/21 GP). 

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

“ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 8465/2021, de 28 de setembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a M.B., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/18476, 
aixecada en data 28 de juny de 2021 a les 23.55 hores pels Agents de la Policia Local número 
3838 i 3808, referent a la Plaça dels Xerella de Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 28-06-21, els agents van observar dos gossos de raça perillosa a la plaça dels Xerella, 
deslligats i sense morrió. 

Va manifestar que són de raça perillosa però que es porten molt bé, que són de la seva dona i 
no porta cap documentació d´ells. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicência per la tinença i 
conducció d´un gos de raça potencialment perillosa a nom del Sr. M.B. 

Consta a l´acta que el Sr. M.B. no va voler informar als agents de les dades en referència als 
animals. 

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 M.B., en data 8 
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d’octubre de 2021. 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 22 d’octubre de 2021), 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: 

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. 



 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 
 

. 17 

 

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. 

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: 

•  M.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 
300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 
euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 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 300,51 euros 
per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions 
greus, i una multa des de 2.404,06 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, el Regidor de Seguretat Pública ha tingut en compte els criteris de 
graduació següents: 

La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts pel que fa a la infracció de 
l’article 13.1.b de la Llei 50/1999, de 23 de diciembre i 7.3.b i, pel que fa a les infraccions de 
l’article 7.3.e i 13.2.b de la Llei 50/1999,de 23 de diciembre s’ha tingut en compte la 
transcendència social perquè la persona denunciada portava dos gossos alhora. 
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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 
2.404,06 euros a M.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 
3.001,00 euros a M.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 
3.900,30 euros a M.B., per la comissió d’una infracció greu a l’article 7.3.e 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 
391,08 euros a M.B., 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 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. 

En virtut del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 
competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública. 

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 2.404,06 euros a M.B., 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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SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a M.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 3.900,30 euros a M.B., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.e en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

QUART.- Imposar una sanció de 391,08 euros a M.B., 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. (8) 

 

 

9. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.B.A., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 
DE CARÀCTER GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.360/21 GP). 

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

«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 8424/2021, de 27 de setembre, es va incoar expedient administratiu 
sancionador a M.B.A., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/18247, aixecada en 
data 26 de juny de 2021 a les 17.05 hores pels Agents de la Policia Local número 4008 i 4268, 
referent al Parc Central de Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 26-06-21, els agents actuants van ser requerits al nou parc Central per una trucada 
informant de la presència d’un gos de raça potencialment perillosa, conduit per un jove, amb un 
comportament indegut. 

Al lloc, els agents van observar la persona denunciada, el Sr. B. ,que duia un gos de raça 
American Stafforshire Terrier, de nom Leo. 

El Sr. B. no portava documentació de l´animal i va manifestar: “Lo tengo todo en casa, no llevo la 
documentación del perro ahora mismo.” 

Els agents van informar al Sr. B. de l’aixecament de l’acta. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència per la tinença i conducció 
d´un gos de raça potencialment perillosa a nom del Sr. M.B.A.. 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.B.A., en data 9 de 
novembre de 2021, 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 
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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: 

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. 

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: 

•  M.B.A. 

SANCIONS APLICABLES: 

L’article 7 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment 
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perillosos en relació a l’article 11 de la mateixa llei, estableix que podrà correspondre una multa de 
300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 
euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 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 300,51 euros 
per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions 
greus, i una multa des de 2.404,06 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, el Regidor 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 
2.404,06 euros a M.B.A., 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 
3.001,00 euros a M.B.A., 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 
300,52 euros a M.B.A., 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 resultés de la instrucció en el cas que la 
persona interessada presentés les al·legacions. 
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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. 

En virtut del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 
competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública. 

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 2.404,06 euros a M.B.A., per la comissió d’una infracció molt 
greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a M.B.A., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a M.B.A., 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. (8). 

 

 

 

10.  APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A E.R.R., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 
DE CARÀCTER GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.385/21 GP). 
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El senyor Juan Carlos Jerez Antequera, Regidor delegat d’Administració, Bon Govern, Mobilitat i 
Seguretat Pública, presenta la següent proposta: 

 
«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 9835/2021, de 29 d’octubre, es va incoar expedient administratiu 
sancionador a E.R.R., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/19244, aixecada en 
data 5 de juliol de 2021 a les 13.00 hores pels Agents de la Policia Local número 2766 i 3848, 
referent a La Riera, 18 de 08301 Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 05-07-21, a les 13 hores, el Sr. R. passejava dos gossos de raça perillosa, dog argentí, de 
nom Max i Sais, sense morrió a la Riera, número 18. 

La persona denunciada presenta el codi de microxip de Max, amb numeració 941000016089266 i 
diu que té tota la documentació al dia pero que no la pot presentar en aquests moments. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència per la tinença i conducció 
d´un gos de raça potencialment perillosa a nom d´ E.R.R. 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a E.R.R., en data 15 de 
novembre de 2021, 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: 

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. 
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2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a 

l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

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

com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de 

l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, 

d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim 

de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 

tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb l’article 9 del 

Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 50/1999. 

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

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

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

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: 

•  E.R.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 
300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 
euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 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 300,51 euros 
per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions 
greus, i una multa des de 2.404,06 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: 
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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 de Seguretat Pública ha tingut en compte els criteris de 
graduació següents: 

La proposta de sanció es formula amb els imports mínims establerts pel que fa a la infracció de 
l’article 13.1.b de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, la de l’article 7.3.b de la Llei 10/1999, de 30 
de juliol i la de l’article 13.2.b de la  Llei 50/1999,de 23 de desembre. 

Pel que fa a la infracció de l´article 13.2.d de a Llei 50/1999, de 23 de desembre, s’ha tingut en 
compte la transcendència social i l’interès general, perquè la persona denunciada portava dos 
gossos alhora, fet que augmentava el risc d’afectar el bé jurídic protegit, en aquest cas, la 
seguretat ciutadana. 

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 
2.404,06 euros a E.R.R., 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 
3.001,00 euros a E.R.R., 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 
300,52 euros a E.R.R., 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 
390,67 euros a E.R.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 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. 



 
Ajuntament de Mataró 

La Riera, 48 
www.mataro.cat 

 
 

. 26 

 

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. 

En virtut del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 
competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública. 

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 2.404,06 euros a E.R.R., per la comissió d’una infracció molt 
greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a E.R.R., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a E.R.R., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 13.2.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

QUART.- Imposar una sanció de 390,67 euros a E.R.R., 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. (8). 

 

 

11. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A H.G.E., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 
DE CARÀCTER GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.417/21 GP). 

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

«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 9493/2021, de 21 d’octubre, es va incoar expedient administratiu 
sancionador a H.G.E., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/25515, aixecada en 
data 1 de setembre de 2021 a les 12.20 hores pels Agents de la Policia Local número 3618 i 3658, 
referent a la Ronda de Rafael Estrany, 39 de 08304 Mataró. 
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Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 01-09-21, la Sra. G. passejava un gos de raça perillosa, un american stanford, de nom Thor, 
a la rda. Pintor Estrany, 39, just davant del parc de Rocafonda, sense morrió. 

La persona denunciada va manifestar als agents que tenia tota la documentació a casa. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència per la tinença i conducció 
d´un gos de raça potencialment perillosa a nom de la Sra. H.G.E.. 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a H.G.E., en data 10 de 
novembre de 2021, 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: 

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

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

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

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: 

•  H.G.E. 

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 
300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 
euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 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 300,51 euros 
per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions 
greus, i una multa des de 2.404,06 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, el Regidor 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 
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2.404,06 euros a H.G.E., 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 
3.001,00 euros a H.G.E., 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 
300,52 euros a H.G.E., 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 
300,52 euros a H.G.E., 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 d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió 
d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 

En virtut del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 
competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública. 

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 2.404,06 euros H.G.E., 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 3.001,00 euros a H.G.E., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 
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TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a H.G.E., 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 300,52 euros a H.G.E., 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. (8).  

 

 

12. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A M.R.C., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 
DE CARÀCTER GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.445/21 GP). 

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

«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 9500/2021, de 21 d’octubre, es va incoar expedient administratiu 
sancionador a M.R.C., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos considerats 
potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número 623694/21, aixecada en 
data 29 de juliol de 2021 a les 10.26 hores pels Agents del cos de Mossos d’Esquadra adscrits a la 
unitat de Seguretat Ciutadana de l’ABP de Mataró número 11042 i 21633, referent al Carrer de Sant 
Domenico Savio, 41 de 08303 Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 29-07-21, els agents van observar la persona denunciada que passejava un gos de raça 
perillosa, un stafforshire, de nom Connie, sense morrió, al carrer Sant Domènec, 41 de Mataró. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència per la tinença i conducció 
d’un gos de raça potencialment perillosa a nom de M.R.C. 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a M.R.C., en data 11 de 
novembre de 2021, 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 
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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: 

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

molt greu tipificada a l’article 13.1 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen 

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a 

l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

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

com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de 

l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, 

d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim 

de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 

tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb l’article 9 del 

Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 50/1999. 

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

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

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

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: 

•  M.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 
300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 
euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 euros per la 
comissió d’una infracció molt greu. 
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L’article 13.5 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos, estableix que les infraccions tipificades als apartats 1, 2 i 3 
del mateix article podran ser sancionades amb una multa des de 150,25 euros fins a 300,51 euros 
per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions 
greus, i una multa des de 2.404,06 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, el Regidor 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 
2.404,06 euros a M.R.C., 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 
3.001,00 euros a M.R.C., 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 
300,52 euros a M.R.C., 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 
300,52 euros a M.R.C., 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 
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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. 

En virtut del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 
competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública. 

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 2.404,06 euros a M.R.C., per la comissió d’una infracció molt 
greu a l’article 13.1.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

SEGON.- Imposar una sanció de 3.001,00 euros a M.R.C., per la comissió d’una infracció greu a 
l’article 7.3.b en matèria de Gossos considerats potencialment perillosos. 

TERCER.- Imposar una sanció de 300,52 euros a M.R.C., 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 300,52 euros a M.R.C., 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. (8). 

 

 

13. APROVAR LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS A JD.P.T., PER LA COMISSIÓ D’INFRACCIONS 
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DE CARÀCTER GREU I MOLT GREU EN MATÈRIA DE GOSSOS CONSIDERATS 
POTENCIALMENT PERILLOSOS (EXP.572/21 GP). 

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

 

«ANTECEDENTS DE FET: 

PRIMER.- Per Decret número 10937/2021, de 25 de novembre, es va incoar expedient 
administratiu sancionador a J.D.P.T., per la comissió de presumpta infracció en matèria de Gossos 
considerats potencialment perillosos, posada de manifest a través de l’acta número C21/29423, 
aixecada en data 6 d’octubre de 2021 a les 20.25 hores pels Agents de la Policia Local número 
3618 i 4148, referent a la Plaça de Ventura Ametller, 1 de 08301 Mataró. 

Aquests fets als efectes del present expedient administratiu sancionador són: 

El dia 6 d´octubre els agents van observar el Sr. P. que passejava un gos de raça perillosa, un 
american stanford, de nom kay, sense morrió a la via pública. 

El Servei de Salut informa que no consta cap gos censat ni cap llicència per tinença de gos 
perillós a nom de J.D.P.T. 

SEGON.- Es notificà en legal forma la Resolució d’inici de l’expedient a J.D.P.T., en data 8 de 
desembre de 2021, 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: 

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. 
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2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil; suposa una infracció greu recollida a 

l’article 7.3 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 

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

com a condició indispensable per a la tinença i la posterior inclusió en el Registre censal de 

l’Ajuntament, la contractació, per part dels propietaris de gossos potencialment perillosos, 

d’una pòlissa de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim 

de 150.253,03,-euros per sinistre. 

3. Posseir el gos sense que estigui identificat amb microxip, implica una infracció greu 

tipificada a l’article 13.2 de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico 

de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, en concordança amb l’article 9 del 

Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, pel que es desenvolupa la Ley 50/1999. 

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

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

Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

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: 

•  J.D.P.T. 

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 
300,00 a 3.000,00 euros per la comissió d’una infracció lleu, una multa de 3.001,00 a 9.000,00 
euros per la comissió d’una infracció greu i una multa de 9.001,00 a 45.000,00 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 300,51 euros 
per a les infraccions lleus, una multa des de 300,52 euros fins a 2.404,05 euros per a infraccions 
greus, i una multa des de 2.404,06 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: 
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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 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 
2.404,06 euros a J.D.P.T., 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 
3.001,00 euros a J.D.P.T., 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 
300,52 euros a J.D.P.T., 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 
300,52 euros a J.D.P.T., 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 d’infraccions de caràcter lleu i al Ple de l’Ajuntament per la comissió 
d’infraccions de caràcter greu i molt greu. 

En virtut del decret d’Alcaldia número 8325 de 24 de setembre de 2021, es deleguen les 
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competències en matèria de Seguretat Pública al Regidor de Seguretat Pública. 

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 2.404,06 euros a J.D.P.T., 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 3.001,00 euros a J.D.P.T., 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 300,52 euros a J.D.P.T., 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 300,52 euros a J.D.P.T., 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. (8). 

 

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