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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. - Expedient sancionador X2017004657 per infraccions en matèria de tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2017004657.
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 17 de novembre de 2017
per la instructora de l’expedient que s’ha incoat al senyor (.../...), amb NIE (.../...), en
compliment del decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 4 de
setembre de 2017, per la presumpta comissió de quatre infraccions administratives sobre
el Text refós de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del
Masnou, consistents en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense
morrió en un espai públic, 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 4 de
setembre 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 del Text refós de
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou (a partir d’ara
Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals):


Article 22.1 de Text refós 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’esmentat Text refós 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.b del mateix Text refós que diu que a les vies públiques, parts comunes
d’immobles col·lectius, transports públics, espais reservats per a gossos i llocs i
espais d’ús públic en general, els gossos considerats potencialment perilloses han de
dur posat un morrió apropiat a la tipologia racial i morfologia de cada animal.

Atès que l’article 22. 2 del Text refós de l’Ordenança de la tinença d’animals diu que tota
persona que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar
i portar a sobre la llicència corresponent.
Atès que, el decret d’incoació i el plec de càrrecs esmentat van ser degudament notificats
mitjançant edicte 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, 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 NIE (.../...).
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 60.23 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals.
Atès que el fet de portar el gos potencialment perillós sense morrió en espais públics
podria ser constitutiu d’una infracció administrativa tipificada com a greu a l’article 61.29
del Text refós 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 61.30 del Text refós de
l’Ordenança de tinença d’animals.
Atès que el fet de portar gossos potencialment perillosos sense llicència podria ser
constitutiu d’una infracció administrativa tipificada com a molt greu a l’article 62.12 del
Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals.
Atès que, d’acord amb l’article 65.2 del Text refós 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 del Text
refós 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 el gos de raça potencialment perillosa sense morrió per la via pública, la
sanció 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, la sanció hauria de ser de 150,25 euros,
per portar un gos sense la llicència administrativa de tinença i conducció, la sanció
hauria de ser de 1.502,53 euros.

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 7
de febrer de 2018.
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 i el punt 4
de l’acord primer del Ple extraordinari de data 9 de juliol de 2015.
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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 acords següents:
Primer. Imposar al senyor (.../...), amb NIE (.../...), una sanció administrativa de 60,10
euros, com a responsable de la infracció administrativa de l’article 22.1 del Text refós 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 el certificat del cens
municipal.
Segon. Imposar al Sr. (.../...), amb NIE (.../...), una sanció administrativa de 150,25 euros,
com a responsable de la infracció administrativa de 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 de raça considerada potencialment perillosa sense morrió en un espai
públic.
Tercer. Imposar al Sr. (.../...), amb NIE (.../...), una sanció administrativa de 150,25 euros,
com a responsable de la infracció administrativa de l’article 22.3 el Text refós 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.
Quart. Imposar al Sr. (.../...), amb NIE (.../...), una sanció administrativa de 1.502,53
euros, com a responsable de la infracció administrativa de 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 de raça considerada potencialment perillosa sense portar la llicència
municipal pertinent.
Cinquè. 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.
Sisè. Notificar aquesta proposta de resolució a l’interessat.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple.
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 i el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué hi voten a favor.
2. - Establiment del preu públic 11 per la prestació de serveis i infraestructures
bàsiques per a fires organitzades per l'Ajuntament del Masnou fora del domini
públic municipal.
El 31 de gener de 2017, el gerent va emetre un informe del qual es desprèn que l’any
2018 l’Ajuntament assumeix l’organització de la Fira comercial i gastronòmica i podria
assumir la Fira de Nadal fins ara organitzades per la Federació del Comerç, la Indústria i
el Turisme del Masnou i en les quals l’Ajuntament actuava com a col•laborador assumint
directament part de les despeses de realització i a través de la concessió de subvenció
directa anual a l’entitat, per a, entre d’altres actuacions, realitzar aquestes fires.
En relació a la ubicació de les fires, s’han realitzar en sòl de domini públic titularitat
municipal, en sòl de titularitat privada o en sòl de domini públic, la titularitat del qual en
aquest últim cas no correspon a l’Ajuntament.
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Concretament el recinte firal ocupat per al desenvolupament de la Fira comercial i
gastronòmica del Masnou és de titularitat de la Generalitat de Catalunya i explotat per un
concessionari i pel que fa a la Fira de Nadal el recinte és de titularitat privada.
La vigent ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic
estableix a l’article 5.E)
E) Ocupació de via pública per a la venda i/o exposició de mercaderies i fires
d’artesania (tèxtil, alimentació, flors...) i d’altres:
1. Per metre quadrat i/o fracció i dia .......................................................0,85 €
2. Quota mínima per sol·licitud ..............................................................15,00 €
Aquesta taxa només es poden aplicar a les parades que ocupen terrenys d’ús públic i no
es pot aplicar per a les fires que es desenvolupen fora del domini públic municipal.
Afegeix que l’Ajuntament a l’objecte de donar una imatge estandaritzada a tots els
expositors facilita una infraestructura bàsica (estand) i uns serveix complementaris de
muntatge, desmuntatge i instal•lacions (elèctrica principalment), que haurà de
subcontractar externament.
El 31 de gener de 2018, la tècnica de Promoció Econòmica va confeccionar un estudi
tècnic i econòmic per a la prestació d’infraestructura i serveis bàsics a les fires que
organitza l’Ajuntament del Masnou fora del domini públic municipal, en el qual manifesta
que el cost unitari (iva exclòs) és de 254,91 € (estand amb potència elèctrica de 500 W)
Finalment l’informe del gerent, proposa l’establiment d’un preu públic per a la prestació de
serveis i infraestructures bàsiques per a fires organitzades per l’Ajuntament del Masnou
fora del domini públic municipal, d’acord amb allò establert a l’article 44 del Text refós de
les Hisendes locals, atès que considera que existeix un interès públic per part de
l’Ajuntament.
Pel que fa referència al cost que hauria d’assumir l’Ajuntament s’aplicarà a la partida PE
43010 22699 Fires i promocions.
D’acord amb el que disposa l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, en relació amb l’establiment del preu públic.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2015, i
conforme a l’article 22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va aprovar la delegació a favor de la Junta de Govern Local de l’establiment i la
modificació dels preus públics municipals, així com les ordenances que s’aprovin amb
motiu de la seva regulació.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa.
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:
Primer. Aprovar l’establiment del preu públic 11, per la prestació de serveis i
infraestructures bàsiques a fires organitzades per l’Ajuntament del Masnou fora del
domini públic municipal, que quedarà redactat de la manera següent:

PREU PÚBLIC 11 - PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS I
INFRAESTRUCTURES BÀSIQUES A FIRES ORGANITZADES PER
L’AJUNTAMENT DEL MASNOU FORA DEL DOMINI PÚBLIC
MUNICIPAL
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Article 1. Concepte i àmbit d’aplicació
De conformitat amb el que preveu l’article 127 en relació amb l’article 41, ambdós del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, s’estableix el preu públic per la prestació de serveis i
infraestructures bàsiques per a fires organitzades per l’Ajuntament del Masnou.
S’aplicarà aquest preu públic a la Fira comercial i gastronòmica del Masnou i a qualsevol
altra fira que pugui organitzar l’Ajuntament fora del domini públic municipal i que comporti
la prestació d’aquests serveis i infraestructures.
Es defineix una infraestructura bàsica i uns serveis relacionats a l’estand general que
inclou el següent:
Estand general
A) Infraestructura bàsica – Estand 3x3m
B) Prestació de serveis
 Muntatge i desmuntatge de carpa
 Il·luminació
 Instal·lació elèctrica. Connexió bàsica de 500 w
Estand de gastronomia o amb requeriments especials
Incorpora els serveis bàsics indicats anteriorment:
A) Infraestructura bàsica – Estand 3x3m
B) Prestació de serveis
 Muntatge i desmuntatge de carpa
 Il·luminació
 Instal·lació elèctrica. Connexió bàsica de 500 w
C) Prestació de serveis complementaris: corresponent a la contractació addicional de
potència elèctrica.
Article 2. Obligats al pagaments
Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança, els qui resultin
adjudicataris d’un estand, ja sigui amb parada general o parada de gastronomia o amb
requeriments especials, per a la venda i/o exposició de productes o serveis a una fira
organitzada per l’Ajuntament en terrenys fora del domini públic municipal.
Article 3. Quantia
En tots els preus regulats en aquesta Ordenança s’aplicarà el tipus de gravamen
corresponent segons la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
152,95 € (IVA exclòs)

Estand general

Parada de gastronomia o amb requeriments d’instal·lacions especials (aquest
preu s’aplica addicionalment a la tarifa per estand general)
Concepte
Preu/quadre
Electricitat de 501 W a 2500 W
34,00 € (IVA exclòs)
Electricitat de 2501 W a 4000 W
40,00 € (IVA exclòs)
Electricitat de 4001 W a 6600 W
60,00 € (IVA exclòs)
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Article 4. Obligació de pagament
L’obligació de contribuir neix i el preu públic s’acredita en el moment de la sol·licitud de
l’estand, independentment de la recepció efectiva d’aquest.
Article 5. Reduccions
L’Ajuntament del Masnou es reserva 5 estands institucionals per a divulgació i informació
de programes de promoció turística i comercial que tinguin en col·laboració amb altres
organismes públics, consorcis o entitats sense ànim de lucre com el Consorci de la DO
Alella i la Federació de Comerç, Indústria i Turisme del Masnou. Aquests estands tindran
una reducció del 100% de la quota.
Article 6. Gestió del preu públic
a) El preu s’ha de satisfer en el moment de la tramitació de la sol·licitud de l’estand a
la fira corresponent. El pagament d’aquest preu públic es realitzarà mitjançant
autoliquidació. Aquest pagament es realitzarà a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o a
través de les entitats financeres col·laboradores.
b) Una vegada concedit l’estand, si per causes alienes a l’Ajuntament, el sol·licitant
no assisteix a la Fira, no tindrà dret a reclamar cap devolució del preu públic.
c) Quan una activitat no es porti a terme per causes imputables exclusivament a
l’Administració o perquè no existeixi espai disponible per a la seva concessió, es
procedirà a la devolució dels imports satisfets, previ informe de la regidoria
organitzadora i a sol·licitud de la persona interessada.
d) Les quotes liquidades i no satisfetes es faran efectives per la via administrativa de
constrenyiment
Art. 7. Vigència
Aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre no se n'acordi
la modificació o derogació.
Segon. Aquest preu públic començarà a regir a partir del dia següent al de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i continuarà en vigor mentre
no se n'acordi la modificació o derogació.
Tercer. Exposar l’acord precedent al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació
durant trenta dies hàbils.
Quart. Publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Cinquè. Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, els interessats
podran interposar recurs de reposició davant l’òrgan que ha dictat l’acord, en el termini
d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona. El recurs es resoldrà i es notificarà en el termini d’un mes, i en cas contrari
s’entendrà presumptament desestimat.
Contra la desestimació expressa o presumpta del recurs de reposició, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la
província de Barcelona, en els terminis que a aquest efecte assenyala l’article 46 de la
Llei 29/1998, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
No obstant això, els interessats podran interposar qualsevol altre recurs si ho consideren
oportú.
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Resultat: Aprovat per unanimitat simple.
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 i el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué 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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