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Assistència 

 
 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-AM) 
 
Membres del ple dret: 
Sra. Sílvia Folch Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-AM) 
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-AM) 
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde tercera (ERC-AM-AM), via Skype 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM), via Skype 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM)  
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventora accidental: 
Sra. Anna Vives Schoeckel 
 
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 per infraccions en matèria de tinença 
de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist el decret 2019LLDA002034 de data 5 de setembre de 2019, d’incoació de procediment 
sancionador al senyor (.../...), amb NIE número (.../...), considerant que la seva conducta 
pot constituir les infraccions següents: 
 
- Infracció prevista a l’article 24.2.a 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 deslligat en un espai públic. 
 

- 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 de raça 
considerada potencialment perillosa sense morrió per la via pública. 

 
Atès que, el decret d’incoació juntament amb els fulls d’ingrés de les sancions proposades 
per 90,15 euros cada una, amb les bonificacions incloses, va ser degudament notificat a la 
persona inculpada en data 18 de setembre de 2019, 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 17 d’octubre de 2019. 
 
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.  
 
Atès que, segons comunica el Departament de Tresoreria en data 16 de desembre de 
2019, la sanció, en relació al procediment que se segueix, consta que està pendent de 
cobrament i fora de període voluntari de bonificació.   
 
Atès que els fets descrits són constitutius de les següents infraccions administratives: 
 
- Portar un gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat en un espai públic, 

infracció tipificada com a greu segons l’article 61.28 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 amb multes 
de 150,25 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 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: 
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- Per la infracció de l’article 24.2.a del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals, 
consistent en portar un gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat en un 
espai públic, 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 de raça considerada potencialment perillosa sense morrió 
per un espai públic, la sanció hauria de ser de la quantia mínima de 150,25 euros. 

 
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. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 11 
de març de 2020. 
 
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 2468, de data 31 d’octubre de 
2019 i publicat al BOPB de data 12 de novembre de 2019.  
 
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple 
extraordinari del 4 de juliol de 2019. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Imposar al senyor (.../...), amb NIE número (.../...), una sanció administrativa de 

150,25 euros, com a responsable de la infracció administrativa de l’article 24.2.a 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 deslligat en un 
espai públic. 
 
Segon. Imposar al senyor (.../...), amb NIE número (.../...), 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 per 
un espai públic. 
 
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. 
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Sílvia Folch Sánchez, el Sr. Ricard Plana Artús, 
la Sra. Cristina Ramos Santamaria, el Sr. Sergio González Fernández, la Sra. Neus 
Tallada Moliner i el Sr. Albert Alfaro Giró, hi voten a favor. 
 
2. - Proposta de tarifes per al servei públic d'escoles bressol municipals. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 20 de febrer de 2014, va 
aprovar l’expedient per a l’adjudicació, per lots, del contracte de gestió, en règim de 
concessió, del servei d’escoles bressol municipals, mitjançant procediment obert i diversos 
criteris d’adjudicació. 
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Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de juny de 2014, va 
adjudicar el lot 1 d’aquesta contractació, corresponent a la gestió indirecta del servei 
d’escola bressol municipal Sol Solet, a l’empresa Clece, SA, amb NIF A80364243. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 19 de juny de 2014, va 
adjudicar el lot 2 d’aquesta contractació, corresponent a la gestió indirecta del servei 
d’escola bressol municipal La Barqueta, a l’empresa Serveis per a la Infància Créixer Junts, 
SL, amb NIF B-63248629. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 17 de març de 2018, va aprovar 
la primera pròrroga de cada contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de 
l’escola bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA, i de l’escola bressol 
municipal La Barqueta amb Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, pel curs escolar 
2018-2019, en els mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de data 25 d’abril de 2019, va aprovar 
la segona pròrroga de cada contracte de la gestió indirecta, mitjançant concessió, de 
l’escola bressol municipal Sol Solet amb l’empresa Clece, SA, i de l’escola bressol 
municipal La Barqueta amb Serveis per a la Infància Créixer Junts, SL, pel curs escolar 
2019-2020, en els mateixos termes i condicions que regien el contracte inicial. 
 
Atesa la voluntat d’implementar un sistema de tarifació social, d’acord amb una proposta 
de tarifes i bonificacions per trams, que fixa els imports que hauran d’abonar les famílies 
usuàries de les escoles bressol municipals, Sol Solet i La Barqueta, a partir del curs 
2020/21, i que té en compte el nivell de renda i el nombre de membres de la unitat familiar. 
 
Atesos els criteris de progressivitat en la tarifa i d’equilibri final amb l’increment que resulta 
de l’aportació municipal al servei. 
 
Atès l’interès que des de les perspectives educativa i social té afavorir l’accés al servei 
d’escoles bressol municipals de franges de població que poden trobar-hi dificultats per 
motius de capacitat econòmica 
 
Vista la proposta de tarifes del servei d’escola bressol municipal que forma part de 
l’expedient. 
 
Vist l’informe del gerent municipal i del tècnic d’educació, de data 2 de març de 2020. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 11 
de març de 2020. 
 
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 2468, de data 31 d’octubre de 
2019 i publicat al BOPB de data 12 de novembre de 2019. 
 
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple 
extraordinari del 4 de juliol de 2019. 
 
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
 
Primer. Aprovar la proposta de tarifes que forma part d’aquest expedient, d’acord amb el 
sistema de tarifació social, en el servei d’escoles bressol municipals. 
 
Segon. Notificar l’acord a les concessionàries del servei d’escoles bressol municipals Sol 
Solet i La Barqueta, Clece, SA, i Serveis per a la Infància, Créixer Junts, SL, 
respectivament. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat. 
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Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Sílvia Folch Sánchez, el Sr. Ricard Plana Artús, 
la Sra. Cristina Ramos Santamaria, el Sr. Sergio González Fernández, la Sra. Neus 
Tallada Moliner i el Sr. Albert Alfaro Giró, hi voten a favor. 
 
3. - Modificació del preu públic 6, per activitats culturals per a la promoció del 
municipi, per tal de modificar la quota individual de la degustació de productes 
locals i afegir un nou preu. 
 
El 19 de febrer de 2020, la tècnica de Turisme i Patrimoni ha emès un informe, en el qual 
posa de manifest que el 16 de març de 2017 la Junta de Govern  va aprovar l’establiment 
del preu públic 6 – per activitats culturals per a la promoció del municipi, amb entrada en 
vigor el 31 de març de 2017 i que el contracte de “Serveis d'execució del programa 
d'activitats didàctiques del patrimoni del Masnou i el programa de rutes i visites turístiques 
de l'àmbit del turisme del Masnou” en el que es determina els costos directes de les 
esmentades activitats, es manté en vigor fins al desembre de 2020. 
 
Afegeix que l’única activitat que ha vist incrementat el seu cost directe ha estat 
degustacions de productes locals que actualment és de 5,79 € i proposa 8,26 € (preus 
sense IVA). 
 
A més a més, el Consorci de Promoció Enoturística DO Alella, del que l’Ajuntament del 
Masnou és membre, ofereix anualment a l’Ajuntament l’activitat Enotast, que consisteix en 
una degustació de productes locals per la que subvenciona part del seu cost amb el 
subministrament del sommelier, les ampolles de vi a tastar, les copes necessàries per fer el 
tast i la difusió. El Consorci estableix com a condicions l’establiment d’un preu públic de 8 € 
IVA inclòs (6,61 € sense IVA) per cada persona inscrita. 
 
Acompanya l’estudi econòmic per a l’actualització del preu públic i incorporació del nou 
preu, del qual es desprèn els ingressos anuals previstos i la quantitat que haurà d’assumir 
l’Ajuntament per aquestes activitats (IVA exclòs):  
 
Degustació de productes locals 

Ingrés preu públic      1.032,50 €  47,81% 

Subvenció al preu (Ajuntament)      1.127,10 €  52,19% 

Total cost      2.159,60 €  100,00% 

 
Enotast 
Ingrés preu públic         165,25 €  38,26% 

Subvenció al preu Ajuntament (costos directes - ingrés PP)             1,67 €  0,39% 

Subvenció al preu (Consorci)         265,00 €  61,35% 

Total cost         431,92 €  100,00% 

 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals amb data 11 de 
març de 2020. 
 
D’acord amb el que disposa l’article 16 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, aprovat pel RDL 2/2004, de 5 de març, en relació amb el contingut de les 
ordenances fiscals i els acords de modificació d’aquestes ordenances. 
 
Aquest acord de la Junta de Govern es pren en virtut de les delegacions efectuades per 
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2468, de data 31 d'octubre de 
2019 i publicat al BOPB de data 12 de novembre de 2019. 
 
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple 
extraordinari del 4 de juliol de 2019. 
 

Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents: 
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Primer.  Aprovar la modificació del preu públic 6 – per activitats culturals per a la promoció 
del municipi, d’acord amb el detall següent: 
 

Modificar la quota individual de l’article 1.2.4.1  
 

1. Activitats turístiques i culturals vinculades al patrimoni local: 
1.2. Quotes individuals: 
 1.2.4. Degustacions de productes locals 
 1.2.4.1. 1 hora........................................................................ 8,26 € 

 

Afegir la quota individual Enotast 
1.2.5. Enotast 

 1.2.5.1. 1 hora........................................................................ 6,61 € 
 Aquests preus s’aplicaran per a peticions de persones individuals. 

 

Substituir el paràgraf segon actual: 
 Aquests preus estan exempts d’IVA excepte el punt 1.2.4 degustacions de 

productes locals. 
 

Pel següent: 
 Aquests preus estan exempts d’IVA excepte el punt 1.2.4 degustacions de 

productes locals i el punt 1.2.5. Enotast. 
 

Substituir el paràgraf cinquè actual: 
 Pel que fa a l’article 1.2.4. Degustacions de productes locals, els acompanyants 

menors de 18 anys, no podran dur a terme l’activitat segons normativa vigent pel 
que fa al consum de begudes alcohòliques. 
 

Pel següent: 
 Pel que fa a l’article 1.2.4. Degustacions de productes locals i 1.2.5 Enotast, els 

acompanyants menors de 18 anys, no podran dur a terme l’activitat segons 
normativa vigent pel que fa al consum de begudes alcohòliques.  
 

Segon.- EXPOSAR l’acord precedent al tauler d’anuncis de l’Ajuntament durant trenta dies 
hàbils, durant els quals les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que creguin oportunes. 
 

Tercer.- PUBLICAR, l’anunci en el butlletí oficial de la província i també en un diari de 
gran difusió de la província. 
 

Quart.- Transcorregut el període d’exposició pública, sense que s’hagin presentat 
reclamacions, l’acord provisional s’entendrà definitivament aprovat, sense necessitat d’un 
nou acord. 
 

Cinqué.- Si hi ha reclamacions, les haurà de resoldre la Junta de Govern Local (Pública) 
el més aviat possible, abans d’aprovar definitivament la modificació a que fa referència 
l’acord provisional. 
 

Sisè.- PUBLICAR, en el butlletí oficial de la província l’acord elevat a definitiu i el text 
íntegre de l’ordenança fiscal aprovada, la qual entrarà en vigor l’endemà de la publicació 
en l’esmentat BOPB i regirà mentre no s’acordi la modificació o derogació. 
 

Resultat:  Aprovat per unanimitat.  
 

Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany, la Sra. Sílvia Folch Sánchez, el Sr. Ricard Plana Artús, 
la Sra. Cristina Ramos Santamaria, el Sr. Sergio González Fernández, la Sra. Neus 
Tallada Moliner i el Sr. Albert Alfaro 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. 


