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Membres de ple dret:
Sra. Noemí Condeminas Riembau, tinenta d’alcalde primera (CiU)
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde segona (ERC-AM-MES-AM)
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Regidors convocats a efectes informatius:
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Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM)
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Sr. Gustau Roca Priante
Interventora:
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S’excusen per la seva absència:
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (CiU)
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (CiU)
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU)
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També assisteix a la reunió:
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Cap de l’Àrea de Comunitat i Persones, Serveis Generals i
de Territori.
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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 expedient sancionador X2015003784 per infraccions en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2015003784.
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 7 de desembre de 2015
per la instructora de l’expedient que s’ha incoat al Sr. QQQQQ, amb DNI XXXXX, en
compliment del decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 25 d’agost
de 2015, per la presumpta comissió de dues infraccions en matèria de tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, consistents en portar un gos de raça perillosa
deslligat i sense morrió per la via pública;
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 26
d’agost de 2015 el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava al Sr. QQQQQ, en
qualitat de presumpte responsable, la comissió de dues infraccions en matèria de tinença
de gossos 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, consistent
en portar un gos de raça considerada potencialment deslligat i sense morrió per la via
pública, perquè va protagonitzat els fets consistents en portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per l’Avinguda Pau Casals a les 01:30
hores del dia 26 d’abril de 2015;
Atès que, en el mateix plec de càrrec es fa constar com a danys i perjudicis ocasionats
que el gos del senyor QQQQQ va agredir a un altre gos de raça yorkshire terrier.
Atès que el plec esmentat va ser degudament notificat a l’inculpat, el qual no va presentar
cap al·legació ni proposició de prova dintre del termini concedit a aquest efecte.
Atès que la proposta de resolució s’ha notificat degudament a l’interessat, el qual no ha
presentat cap al·legació dintre del termini concedit a aquest efecte.
Atès que de les actuacions dutes a terme resulta provat que el Sr. QQQQQ va
protagonitzar el fet de portar un gos de raça potencialment perillosa deslligat i sense
morrió per la via pública.
Atès, doncs, que el Sr. QQQQQ és l’autor del fets anteriorment descrits;
Atès que els fets descrits són constitutius de dues infraccions greus en matèria de tinença
de gossos potencialment perillosos, tipificades a l’article 61.27 de l'Ordenança
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou;
Atès que a les infraccions greus esmentades els hi correspon una sanció de 150,25 fins a
1.502,53 euros, d’acord amb l’article 65.2 de l’Ordenança Reguladora de la Tinença
d’Animals dins del terme del Masnou;
Atès que l’article 66 de l’Ordenança de tinença d’animals estableix com a un dels criteris
de graduació de les sancions, la reincidència en la comissió d’infraccions, considerant
que hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut un
any des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una infracció
de la mateixa qualificació.

3

Acta de la JGL de l'Ajuntament del Masnou

Sessió núm. JG2016000006

18 de febrer de 2016

Vist els antecedents del senyor QQQQQ on l’acord de la Junta de Govern Local de data
22 de maig de 2014, que resol l’expedient sancionador de l’Àrea de Comunitat i Persones
número 2013/494, amb la imposició d’una sanció de 150,25 euros al senyor QQQQQ, per
portar un gos potencialment perillós deslligat per la via pública.
Atès que dels fets provats es desprèn que hi ha reincidència en la comissió de la infracció
comesa de portar el gos deslligat per la via pública.
Vist que, en data 12 de gener de 2016, la Policia Local del Masnou va enviar un justificant
conforme es van remetre al Jutjat de Mataró les diligències sobre els presumptes danys
causats pel gos del senyor QQQQQ, quan anava solt i sense morrió, el qual va mossegar
a un altre gos de raça Yorkshire terrier, tal i com consta a la Novetat 2015/6044.
Atès que de les actuacions practicades es desprèn que no es poden considerar els danys
causats pels fets constitutius de la infracció atès que hi ha procediment obert al Jutjat de
Mataró, o que aquests mateixos fets puguin ser qualificats com a delicte o falta penal;
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 la
infracció consistent en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat
per la via pública hauria de ser de 300,50 euros i la sanció corresponent a la infracció de
portar el gos de raça potencialment perillosa sense morrió hauria de ser de 150,25 euros,
i que per tant la sanció total hauria de ser 450,75 euros;
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.
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 QQQQQ, amb DNI núm. XXXXX, una sanció administrativa de
450,75 euros, com a responsable de dues infraccions greus en matèria de tinença de
gossos potencialment perillosos, consistents en portar un gos de raça considerada
potencialment perillosa deslligat i sense morrió per la via pública, atès el que disposa
l’article 61.27 de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del
Masnou.
Segon. Requerir el senyor QQQQQ 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 aquest acord a l’interessat.
Resultat: Aprovat per unanimitat simple.
Votació
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Noemí Condeminas Riembau, la Sra. Sílvia
Folch i Sánchez, el Sr. Eduard Garcia Gebani, el Sr. Ricard Plana i Artús i la Sra. Neus
Tallada i Moliner, hi voten a favor.
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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.

[Firma01-01]

[Firma02-01]
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