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16 de novembre de 2017

La presidència obre l’acte, s’hi despatxen els assumptes inclosos en l'ordre del dia tramès
juntament amb la convocatòria.

1. - Resolució expedient sancionador X2017001727 per infraccions en matèria de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2017001727.
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 19 de juny de 2017 per la
instructora de l’expedient que s’ha incoat al Sr. (.../...), amb DNI número (.../...), en
compliment del decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 31 de març
de 2017, per la presumpta comissió de dues infraccions administratives sobre
l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent
en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat i sense morrió en
un espai públic.
Atès que durant la tramitació de l’expedient sancionador s’han observat tots els preceptes
legals i reglamentaris aplicables.
Atès que, després de les indagacions oportunes, la instructora va formular en data 5
d’abril de 2017 el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava al senyor (.../...), en
qualitat de presumpte responsable, la comissió de les següents infraccions de
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou (a partir d’ara
Ordenança de tinença d’animals):


Article 24.2 de l’Ordenança de tinença d’animals diu que a les vies públiques, parts
comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs i espais d’ús públic en
general, els gossos de races considerades potencialment perilloses han d’anar lligats i
proveïts de morrió.

Atès que, el decret d’incoació i el plec de càrrecs esmentats van ser degudament
notificats a l’inculpat, el qual no ha presentat al·legacions ni sol·licitat cap prova dins del
termini concedit a aquest efecte.
Atès que de les actuacions practicades resulten provats els fets consistents en que el gos
del senyor (.../...) anava deslligat i sense el morrió posat per un espai públic, i va
mossegar a un altre gos i a la propietària d’aquest a l’intentar separar-los.
Atès que dels fets anteriors apareix com a responsable el senyor (.../...), amb DNI (.../...).
Atès que els fets descrits són constitutius de dues infraccions en matèria de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, tipificades com a greus a l’article 61.27 de
l'Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistents
en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat i sense el morrió,
tenint aquest fet transcendència greu per la seguretat atès que va mossegar a un altre
gos i a una persona.
Atès que a les infraccions greus esmentades els hi correspon una sanció de 150,25 fins a
1.502,53 euros, cada una, d’acord amb l’article 65.2 de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou.
Atès que a l’acta i l’informe de servei de la Policia Local del Masnou en les que es
fonamenta el plec de càrrecs consta que el gos del senyor (.../...) es va barallar amb un
altre gos el qual va resultar mossegat així com la seva propietària, la qual va patir una
ferida lleu al dit al intentar separar-los tal i com consta al certificat mèdic presentat.
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Atès que dels fets provats es desprenen les circumstàncies següents: que hi ha
transcendència sanitària i un perjudici causat per la infracció comesa, tant en persones
com en altres animals, inclòs a l’article 66 de l’Ordenança Reguladora de la Tinença
d’Animals dins del terme del Masnou, atès que el gos que portava el Sr. (.../...) anava
deslligat i sense el morrió i va mossegar a una persona i a un altre gos.
Atès que, valorades les circumstàncies anteriors d’acord amb el que disposen l’article
131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i l’article 66.2 de l’Ordenança Reguladora
de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, es considera que la sanció de les
infraccions comeses hauria de ser la següent:


Per portar el gos de raça potencialment perillosa deslligat per un espai públic, hauria
de ser de 300,50 euros, atès que hi va haver transcendència sanitària i un perjudici
causat a un altre gos i a una persona, ja que els va mossegar,



per portar el gos de raça potencialment perillosa sense morrió per la via pública,
hauria de ser de 300,50 euros, atès que hi ha transcendència sanitària i un perjudici
causat a un altre gos i a una persona, ja que els va mossegar.

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 de l’Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou i el punt 4 de l’acord
primer del Ple extraordinari de data 9 de juliol de 2015.
Atès que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la
infracció fets puguin ser qualificats com a delicte o falta penal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 8
de novembre de 2017.
En l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant el Decret amb número 1087 amb data 16 de juny de 2015 i publicat
al BOPB de data 29 de juny de 2015, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords
següents:
Primer. Imposar al Sr. (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 300,50 euros,
com a responsable d’una infracció en matèria de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, tipificada com a greu a l’article 61.27 de l'Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un
gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat per un espai públic tenint en
compte la transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció comesa,
atès que el gos va mossegar a una persona i a un altre gos.
Segon. Imposar al Sr. (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 300,50 euros,
com a responsable d’una infracció en matèria de tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, tipificada com a greu a l’article 61.27 de l'Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un
gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió per un espai públic tenint
en compte la transcendència social o sanitària i el perjudici causat per la infracció
comesa, atès que el gos va mossegar a una persona i a un altre gos.
Tercer. Requerir al Sr. (.../...) per tal que ingressi l’import de les sancions que se li han
imposat, seguint les indicacions dels fulls de liquidació adjunts i alhora, advertir l’infractor
que la manca de pagament de les sancions dins del termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
Quart. Notificar aquests acords a l’interessat.
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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, Joaquim Fàbregas i Sagué i Albert Alfaro i Giró hi
voten a favor
2. - Resolució expedient sancionador X2017002996 per infraccions en matèria de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2017002996.
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 28 de juliol de 2017 per la
instructora de l’expedient que s’ha incoat al Sr. (.../...), amb DNI número (.../...), en
compliment del decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 6 de juny
de 2017, per la presumpta comissió d’una infracció administrativa sobre l’Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un
gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió en un espai públic.
Atès que durant la tramitació de l’expedient sancionador s’han observat tots els preceptes
legals i reglamentaris aplicables.
Atès que, després de les indagacions oportunes, la instructora va formular en data 7 de
juny de 2017 el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava al Sr. (.../...), en qualitat de
presumpte responsable, la comissió de la següent infracció de l’Ordenança reguladora de
la tinença d’animals dins del terme del Masnou (a partir d’ara Ordenança de tinença
d’animals):


Article 24.2 de l’Ordenança de tinença d’animals que diu que a les vies públiques,
parts comunes d’immobles col·lectius, transports públics i llocs i espais d’ús públic en
general, els gossos de races considerades potencialment perilloses han d’anar
proveïts de morrió.

Atès que, el decret d’incoació i el plec de càrrecs esmentat van ser degudament notificats
a l’inculpat, el qual no ha presentat cap al·legació ni sol·licitat cap prova dintre del termini
concedit a aquest efecte.
Atès que de les actuacions practicades resulten provats els fets següents: portar un gos
de raça considerada potencialment perillosa sense morrió en un espai públic.
Atès que dels fets anteriors apareix com a responsable el Sr. (.../...), amb DNI número
(.../...).
Atès que el fet de portar els gossos potencialment perillosos sense morrió en espais
públics podria ser constitutiu d’una infracció administrativa tipificada com a greu a l’article
61.27 de l’Ordenança de tinença d’animals.
Atès que, d’acord amb l’article 65.2 de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals
dins del terme del Masnou, les sancions greus derivades de les infraccions
administratives contingudes en aquesta Ordenança i que afectin la tinença de gossos
potencialment perillosos poden ser sancionades amb multes de 150,25 fins a 1.502,53
euros.
Atès que dels fets provats es desprenen les circumstàncies següents: que no hi ha
reincidència en la comissió de les infraccions comeses, ni cap altre dels criteris de
graduació de les sancions inclosos a l’article 66 de l’Ordenança Reguladora de la Tinença
d’Animals dins del terme del Masnou.
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Atès que, valorades les circumstàncies anteriors d’acord amb el que disposen l’article 29
de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, i l’article 66.2 de
l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, es
considera que la sanció de la infracció comesa hauria de ser 150,25 euros.
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 de l’Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou i el punt 4 de l’acord
primer del Ple extraordinari de data 9 de juliol de 2015.
Atès que de les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de la
infracció puguin ser qualificats com a delicte o falta penal.
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple
extraordinari del 9 de juliol de 2015.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 8
de novembre de 2017.
En l’exercici de les competències conferides en virtut de la delegació efectuada per
l’Alcaldia mitjançant el Decret amb número 1087 amb data 16 de juny de 2015 i publicat
al BOPB de data 29 de juny de 2015, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords
següents:
Primer. Imposar al Sr. (.../...), amb DNI número (.../...), una sanció administrativa de
150,25 euros, com a responsable de la infracció de l’article 24.2 de l’Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un
gos de raça considerada potencialment perillosa sense morrió en un espai públic.
Segon. Requerir al Sr. (.../...) per tal que ingressi l’import de la sanció que se li ha
imposat, seguint les indicacions del full de liquidació adjunt i alhora, advertir l’infractor que
la manca de pagament de la sanció dins del termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
Tercer. Notificar aquesta proposta de resolució a l’interessat.
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, Joaquim Fàbregas i Sagué i 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.
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