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Assistència 

 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-MES-AM) 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM)  
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. César Romero García 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
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La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès 
juntament amb la convocatòria. 
 
1. - Resolució definitiva expedient sancionador X2018008553 per infraccions en 
matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist el decret 2018LLDA001783 de data 3 de setembre de 2018, d’incoació de 
procediment sancionador al senyor (.../...), amb DNI número (.../...), per considerar que la 
seva conducta pot constituir les infraccions següents: 
 
- Infracció prevista a l’article 22.3 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la 

Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en no tenir l’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 150.253,00 
euros exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment 
perillosos. 
 

- Infracció prevista a l’article 24.2.b del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la 
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un gos sense 
morrió per la via pública. 

 
- Infracció prevista a l’article 22.2 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la 

Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un gos sense la 
llicència municipal pertinent. 

 
Atès que, el decret d’incoació juntament amb els fulls d’ingrés de les tres sancions 
proposades, va ser degudament notificat a l’inculpat, el qual va presentat escrit 
d’al·legacions en data 26 d’octubre de 2018, amb registre d’entrada E-2018/011104, on 
manifesta que ha fet efectives les multes però demana la seva devolució atès que el gos 
es va treure el morrió en un descuit, la persona que el conduïa no tenia llicència però era 
el primer cop que passava i ja han pres mesures al respecte i aporta una fotocòpia d’una 
assegurança de responsabilitat civil per al gos en qüestió però per una cobertura de 
150.000 euros, inferior a la prevista a la normativa vigent (article 3.2.e del Decret 
170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment 
perillosos). 
 
Considerant que les al·legacions presentades pel senyor (.../...) no poden alterar la 
resolució final a favor del presumpte responsable perquè les seves manifestacions no 
desvirtuen el contingut de l’acta D 21 PL núm. 201649568 de la Policia Local del Masnou 
i el document de l’assegurança de responsabilitat civil no és correcte i que per tant, escau 
declarar-ne la improcedència. 
 
Atès que els fets descrits són constitutius de les següents infraccions administratives: 
- Portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense la llicència municipal 

pertinent, infracció tipificada com a molt greu segons l’article 62.12 del Text refós de 
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou. 
 

- No tenir l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura 
mínima de 150.253,00 euros exigida per la tinença o conducció de gossos considerats 
potencialment perillosos, infracció tipificada com a greu a l’article 61.30 del Text refós 
de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou. 

 
- Portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió a la via 

pública, infracció tipificada com a greu segons l’article 61.29 del Text refós de 
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou. 

 
Atès que l’article 65.2 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals diu que a les 
sancions derivades de les infraccions administratives d’aquest Text refós i que afectin a la 
tinença de gossos considerats potencialment perillosos poden ser sancionades: 
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- amb multes de 150,25 a 1.502,53 euros, les considerades greus, 
- amb multes de 1.502,53 a 30.050,61 les considerades molt greus. 

 
Atès que dels fets provats es desprenen les circumstàncies següents: que no hi ha 
reincidència en la comissió de la infracció comesa, ni cap altre dels criteris de graduació 
de les sancions inclosos a l’article 66 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la 
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou. 
 
Atès que, valorades les circumstàncies anteriors d’acord amb el que disposen l’article 29 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 66 del text 
refós de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, es 
considera que les sancions haurien de ser les següents: 
 
- Per la infracció de l’article 22.3 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals, 

consistent en no tenir l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb 
una cobertura mínima de 150.253,00 euros exigida per la tinença o conducció de 
gossos considerats potencialment perillosos, la sanció hauria de ser de la quantia 
mínima de 150,25 euros. 
 

- Per la infracció de l’article 24.2.b del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals, 
consistent en portar un gos sense morrió per la via pública, la sanció hauria de ser de 
la quantia mínima de 150,25 euros. 
 

- Per la infracció de l’article 22.2 del mateix text refós que estableix que tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar i 
portar a sobre la llicència corresponent, la sanció hauria de ser de la quantia mínima 
de 1.502,53 euros. 
 

Atès que en el procediment sancionador, s'han observat tots els tràmits legals i 
reglamentaris establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora, 
respectant els drets del presumpte responsable i s'han tingut en compte les 
circumstàncies adverses i favorables a la persona infractora.  
 
Vist que en data 29 de novembre de 2018 s’han rebut faig constar del Tresorer de 
l’Ajuntament pels quals queda constància que el senyor (.../...) ha fet efectiu el pagament 
en relació a les tres sancions del procediment que se segueix. 
 
Atès que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de les 
infraccions hagin causat danys o perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser 
qualificats com a delicte o falta penal. 
 
Atès que la competència per a la imposició de les sancions correspon a la Junta de 
Govern Local d’aquest Ajuntament, en virtut del que disposa l’article 63.2 del Text refós 
de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern Local es pren en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 1082, de data 16 de juny de 
2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 13 
de febrer de 2019. 
 
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple 
extraordinari del 9 de juliol de 2015. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
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Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel senyor (.../...) atès que les seves 

manifestacions no desvirtuen el contingut de l’acta D 20 núm. 201659057 de la Policia 
local del Masnou i la documentació presentada no és correcte. 
 
Segon. Finalitzar i arxivar l’expedient número X2018005853 per haver-ne procedit, el 

senyor (.../...), amb DNI (.../...), al reconeixement de la responsabilitat i al pagament de la 
sanció proposada dins del termini de bonificació.  
 
Tercer. Notificar aquesta proposta de resolució a la persona interessada fent-li avinent 
els recursos que pot interposar contra aquesta resolució. 
 
Quart. Traslladar aquesta resolució al departament de Rendes i a la Tresoreria municipal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat absoluta  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, el Sr. Ricard Plana i 
Artús, la Sra. Neus Tallada i Moliner, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué i el Sr. Albert 
Alfaro i Giró hi voten a favor. 
 
2. - Resolució definitiva expedient sancionador X2018005866 per infraccions en 
matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist el decret 2018LLDA001794 de data 3 de setembre de 2018, d’incoació de 
procediment sancionador a la senyora (.../...), amb DNI número (.../...) i domicili a efectes 
de notificació al carrer (.../...) número (.../...) de (.../...), considerant que la seva conducta 
pot constituir la infracció prevista a l’article 24.2.b del Text refós de l’Ordenança 
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un 
gos sense morrió per la via pública. 
 
Atès que, el decret d’incoació, juntament amb el full d’ingrés de la sanció proposada, va 
ser degudament notificat a la persona inculpada, en data 12 de setembre de 2018, la qual 
no ha presentat al·legacions dins del termini concedit a aquest efecte segons informe de 
la gestora de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de data 5 d’octubre de 2018. 
 
Atès que els fets descrits són constitutius d’una infracció administrativa tipificada com a 
greu segons allò previst a l’article 61.29 del Text refós de l’Ordenança de tinença 
d’animals de l’Ajuntament del Masnou.  
 
Atès que a les infraccions greus esmentades li són aplicables la sanció de 150,25 fins a 
1.502,53 euros, segons allò previst a l’article 65.2.b de l’esmentat Text refós.  
 
Atès que dels fets provats es desprenen les circumstàncies següents: que no hi ha 
reincidència en la comissió de la infracció comesa, ni cap altre dels criteris de graduació 
de les sancions inclosos a l’article 66 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la 
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou.  
 
Atès que, valorades les circumstàncies anteriors d’acord amb el que disposen l’article 29 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 66 del text 
refós de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, es 
considera que la sanció hauria de ser de la quantia mínima de 150,25 euros.  

 
Atès que en el procediment sancionador, s'han observat tots els tràmits legals i 
reglamentaris establerts i els principis informadors de la potestat sancionadora, 
respectant els drets del presumpte responsable i s'han tingut en compte les 
circumstàncies adverses i favorables a la persona infractora.  
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Vist que en data 14 de novembre de 2018 s’ha rebut faig contar del Tresorer de 
l’Ajuntament pel qual queda constància que la senyora (.../...) ha fet efectiu el pagament 
en relació a la sanció del procediment que se segueix. 
 
Atès que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de les 
infraccions hagin causat danys o perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser 
qualificats com a delicte o falta penal. 
 
Atès que la competència per a la imposició de les sancions correspon a la Junta de 
Govern Local d’aquest Ajuntament, en virtut del que disposa l’article 63.2 del Text refós 
de l’ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern Local es pren en virtut de les delegacions efectuades 
per l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 1082, de data 16 de juny de 
2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 13 
de febrer de 2019. 
 
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple 
extraordinari del 9 de juliol de 2015. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els següents acords: 
 
Primer. Finalitzar i arxivar l’expedient número X2018005866 per haver-ne procedit, la 

senyora (.../...), amb DNI número (.../...), al reconeixement de la responsabilitat i al 
pagament de la sanció proposada dins del termini de bonificació.  
 
Segon. Notificar aquesta proposta de resolució a la persona interessada fent-li avinent 
els recursos que pot interposar contra aquesta resolució. 
 
Tercer. Traslladar aquesta resolució al departament de Rendes i a la Tresoreria 
municipal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat absoluta  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Sílvia Folch i Sánchez, el Sr. Ricard Plana i 
Artús, la Sra. Neus Tallada i Moliner, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué i el Sr. Albert 
Alfaro i Giró hi voten a favor. 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general, estenc aquesta acta i la 
certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 
 
 


