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20 de desembre 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 X2017000520 per infraccions en matèria de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2017000520.
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 (.../...), en compliment del
decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 21 de febrer de 2017, per
la presumpta comissió de sis 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, sense
identificar amb un microxip, i sense portar la llicència municipal pertinent, el certificat del
cens municipal i l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
mínima de 150.253 euros.
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 28 de
febrer de 2017 el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava al Sr. (.../...), 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 22.1 de l’Ordenança de tinença d’animals que manifesta que tots els gossos
potencialment perillosos que resideixin habitualment al municipi hauran d'estar
censats a l’Ajuntament i el seu propietari haurà de disposar de la llicència
administrativa corresponent emesa per l’Ajuntament, per a l'obtenció de la qual és
preceptiu ser major d'edat.



Article 22.3 de l’esmentada Ordenança que diu que els requisits per a l'atorgament
d'aquesta llicència són els establerts per la legislació específica de gossos
potencialment perillosos, i en aquest sentit, el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, preveu en el seu
article 3.2.e) que per a la obtenció de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos requereix l’acreditació d’haver
formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
no inferior a 150.253 euros.



Article 23 de la mateixa Ordenança que diu que és obligatòria la identificació dels
gossos considerats potencialment perillosos mitjançant un microxip homologat.



Article 24.2 de la mateixa Ordenança 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 lligats i proveïts de
morrió.

Atès que, el decret d’incoació i el plec de càrrecs esmentat van ser degudament notificats
a l’inculpat, mitjançant edicte, 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 deslligat i sense morrió en un espai públic,
sense identificar amb un microxip i sense portar la llicència municipal pertinent, el
certificat del cens municipal i l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers
amb cobertura mínima de 150.253 euros.
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Atès que dels fets anteriors apareix com a responsable el Sr. (.../...), amb DNI (.../...).
Atès que el fet de no inscriure el gos considerat potencialment perillós en el Registre
específic del municipi podria ser constitutiu d’una infracció administrativa tipificada com a
lleu a l’article 60.19 de l’Ordenança de tinença d’animals.
Atès que el fet de no tenir un gos considerat potencialment perillós identificat amb un
microxip podria ser constitutiu d’una infracció administrativa tipificada com a lleu a l’article
60.6 de l’Ordenança de tinença d’animals.
Atès que el fet de portar els gossos potencialment perillosos deslligats 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 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 el fet de no contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per a la
tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos podria ser constitutiu
d’una infracció administrativa tipificada com a greu a l’article 61.28 de l’Ordenança de
tinença d’animals.
Atès que el fet de tenir gossos potencialment perillosos sense llicència podria ser
constitutiu d’una infracció administrativa tipificada com a molt greu a l’article 62.12 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 derivades de les infraccions administratives
contingudes en aquesta Ordenança i que afectin la tinença de gossos potencialment
perillosos poden ser sancionades:
a) Amb multes de 60,10 a 150,25 euros, les considerades lleus.
b) Amb multes de 150,25 fins a 1.502,53 euros, les considerades greus.
c) Amb multes de 1.502,53 fins a 30.050,61 euros, les considerades molt greus.
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.
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 les infraccions comeses hauria de ser la següent:







per portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense el certificat del
cens, la sanció hauria de ser de 60,10 euros,
per portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense identificar amb
un microxip, la sanció hauria de ser de 60,10 euros,
per portar el gos de raça potencialment perillosa deslligat per la via pública, hauria de
ser de 150,25 euros,
per portar el gos de raça potencialment perillosa sense morrió per la via pública,
hauria de ser de 150,25 euros,
per no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb
cobertura mínima de 150.253 euros, hauria de ser de 150,25 euros,
per portar un gos sense la llicència administrativa de tinença i conducció, hauria de
ser de 1.502,53 euros.
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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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 12
de desembre 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 senyor (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 60,10
euros, com a responsable 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 el certificat del cens municipal.
Segon. Imposar al senyor (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 60,10
euros, com a responsable 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 identificar amb un microxip.
Tercer. Imposar al Sr. (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 150,25 euros,
com a responsable 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 deslligat en un espai públic.
Quart. Imposar al Sr. (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 150,25 euros,
com a responsable 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.
Cinquè. Imposar al Sr. (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 150,25
euros, com a responsable 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 l’assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros.
Sisè. Imposar al Sr. (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 1.502,53 euros,
com a responsable 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 portar la llicència municipal pertinent.
Setè. 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.
Vuitè. Notificar aquests acords a l’interessat.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta.
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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 expedient sancionador X2017003102 per infraccions en matèria de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2017003102.
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 11 d’agost de 2017 per la
instructora de l’expedient que s’ha incoat al Sr. (.../...), amb NIE (.../...), en compliment del
decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 8 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 i sense portar
l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de
150.253 euros.
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 9 de
juny de 2017 el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava al Sr. (.../...), 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 22.3 de l’esmentada Ordenança que diu que els requisits per a l'atorgament
d'aquesta llicència són els establerts per la legislació específica de gossos
potencialment perillosos, i en aquest sentit, el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos, preveu en el seu
article 3.2.e) que per a la obtenció de la llicència administrativa per a la tinença i
conducció de gossos potencialment perillosos requereix l’acreditació d’haver
formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura
no inferior a 150.253 euros.



Article 24.2 de la mateixa Ordenança 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 lligats i proveïts de
morrió.

Atès que, el decret d’incoació i el plec de càrrecs esmentat van ser degudament notificats
a l’inculpat, mitjançant edicte, 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 i sense
portar l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de
150.253 euros.
Atès que dels fets anteriors apareix com a responsable el Sr. (.../...), amb NIE (.../...).
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.
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Atès que el fet de no contractar l’assegurança de responsabilitat civil exigida per a la
tinença o conducció de gossos considerats potencialment perillosos podria ser constitutiu
d’una infracció administrativa tipificada com a greu a l’article 61.28 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 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, les
considerades greus.
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.
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 les infraccions comeses hauria de ser la següent:



per portar el gos de raça potencialment perillosa sense morrió per la via pública,
hauria de ser de 150,25 euros,
per no disposar de l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb
cobertura mínima de 150.253 euros, hauria de ser de 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.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 12
de desembre de 2017.
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple
extraordinari del 9 de juliol de 2015.
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 NIE (.../...), una sanció administrativa de 150,25 euros,
com a responsable de la infracció administrativa 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. Imposar al Sr. (.../...), amb NIE (.../...), una sanció administrativa de 150,25 euros,
com a responsable de la infracció administrativa de l’article 22.3 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 l’assegurança de responsabilitat
civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 euros.
Tercer. 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
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la manca de pagament de la sanció dins del termini assenyalat donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment.
Quart. 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, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué i el Sr. Albert
Alfaro i Giró hi voten a favor.
3. - Resolució expedient sancionador X2017004412 per infraccions en matèria de
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2017004412.
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 4 de setembre de 2017
per la instructora de l’expedient que s’ha incoat a la senyora (.../...), amb DNI (.../...), en
compliment del decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 10 d’agost
de 2017, per la presumpta comissió de la infracció administrativa de l’article 24.2 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 per 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 10
d’agost de 2017 el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava a la senyora (.../...), en
qualitat de presumpta responsable, la comissió d’una infracció administrativa tipificada
com a greu, segons allò previst a l’article 61.28 de l’esmentada Ordenança de tinença
d’animals, concretament l’article 24.2 de l’ Ordenança reguladora de la tinença d’animals
dins del terme del Masnou que diu que a les vies públiques i llocs i espais públics en
general, els gossos considerats potencialment perillosos han d’anar lligats.
Atès que, el decret d’incoació i el plec de càrrecs esmentats van ser degudament
notificats a la inculpada, la qual va presentar escrit d’al·legacions en data 30 d’agost de
2017 i amb registre d’entrada número E-2017/009317, dins del termini concedit a aquest
efecte, mitjançant el qual manifesta que va anar a la platja amb la seva gossa pensant
que la platja estava habilitada per als gossos i que va anar perquè la seva gossa està
afectada per displàsia de malucs i de colzes i necessita nedar, per recomanació
veterinària. La Sra. (.../...) també demana que es tingui en compte aquest fet alhora de
valorar la sanció.
Atès que, el fet de que la gossa tingui una patologia, per la recuperació de la qual es
recomana que l’animal nedi, no l’eximeix de la responsabilitat de donar compliment a
l’Ordenança de tinença d’animals del Masnou, i per tant hauria de portar l’animal lligat a
platges habilitades per a gossos.
Vist l’article 24.2 de l’Ordenança de tinença d’animals el qual diu que a les vies públiques
i llocs i espais públics en general, els gossos considerats potencialment perillosos han
d’anar lligats, sense exempció per malaltia.
Considerant que les al•legacions presentades per la senyora (.../...) no poden alterar la
resolució final a favor de la presumpta responsable perquè no aporta cap prova o
document al respecte i les seves manifestacions no desvirtuen el contingut de l’acta D 20
PL núm. 201633885 de la Policia Local del Masnou, i que per tant, escau declarar-ne la
improcedència.
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Atès que de les actuacions practicades resulten provats els fets consistents en portar un
gos considerat potencialment perillós deslligat per un espai públic, concretament pel
Passeig Marítim del Masnou, el dia 19 de juliol de 2017 a les 18:15 hores.
Atès que dels fets anteriors apareix com a responsable la senyora (.../...) amb DNI (.../...) i
domicili al carrer (.../...).
Atès que el fet descrit és constitutiu d’una infracció administrativa tipificada com a greu,
consistent en portar un gos considerat potencialment perillós deslligat en un espai públic,
concretament al passeig Marítim del Masnou, segons allò previst a l’article 61.28 de
l’Ordenança de tinença d’animals de l’Ajuntament del Masnou.
Atès que a la infracció greu esmentada li és aplicable la sanció de multa de 150,25 fins a
1.502,53 euros, segons allò previst a l’article 65.2 de l’esmentada Ordenança.
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 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, 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 hauria de ser de la quantia mínima de 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 hagin causat danys o perjudicis, o que aquests mateixos fets puguin ser
qualificats com a delicte o falta penal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 12
de desembre de 2017.
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple
extraordinari del 9 de juliol de 2015.
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. Desestimar les al·legacions presentades per la senyora (.../...) atès que les seves
manifestacions no desvirtuen el contingut de l’acta D 20 PL núm. 201633885 de la Policia
local del Masnou.
Segon. Imposar a la senyora (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 150,25
euros, com a responsable de la infracció administrativa de l’article 24.2 de l’Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistents en portar un
gos considerat potencialment perillós deslligat en un espai públic.
Tercer. Requerir a la senyora (.../...) 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.
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Quart. Notificar aquesta proposta de resolució a la interessada.
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.
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