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Assistència 

 
 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
 
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) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Jordi Matas Claramunt, regidor (CiU) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (ERC-AM-MES-AM) 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. Joan Méndez Martínez 
 
S’excusen per la seva absència:  
Sr. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (CiU) 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM) 
Sra. Meritxell Blanch Daura, regidora (CiU) 
Sr. Romà López Bolart, regidor (CiU) 
 
 
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 recurs de reposició expedient sancionador X2016003701 per 
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2016003701. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 26 de gener de 2017, previ dictamen 
favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones, de resolució de l’expedient 
sancionador X2016003701, acordant imposar al senyor (.../...), amb DNI (.../...), una 
sanció administrativa de 1.863,13 euros, com a responsable de quatre 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 sense 
morrió en un espai públic 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. 
 
Vist el recurs de reposició presentat pel senyor (.../...) en data 16 de maig de 2017 i la 
documentació que l’acompanya. 
 
Vist l’informe de la instructora de l’expedient de data 19 de maig de 2017 que conclou, 
després de revisar l’expedient i estudiar la documentació presentada, que: 
 

 S’ha tramitat l’acta aixecada per la Policia Local seguint la legalitat i donant la 
oportunitat al Sr. (.../...) de presentar la documentació requerida per l’autoritat 
competent.  

 

 Els documents aportats pel Sr. (.../...) aporten dades relatives a la suposada 
identificació del gos que portava i gràcies a ells s’ha pogut comprovar que hi ha un 
gos de raça pitbull censat a l’Ajuntament del Masnou identificat amb el microxip 
número 941000016158620, per la qual cosa són significatius per a la resolució de 
l’expedient ja que es podria anul·lar la sanció relativa a portar un gos de raça 
considerada potencialment perillosa sense el registre censal municipal, tipificada com 
a lleu i a la qual li corresponia una sanció de 60,10 euros. 

 

 De les actuacions practicades, es considera provat el fet que el senyor (.../...) és 
responsable de les següents infraccions: 

 

 Una infracció administrativa tipificada com a greu a l’article 61.27 de l’Ordenança 
de tinença d’animals consistent en portar un gos de raça considerada 
potencialment perillosa sense morrió en un espai públic, a la qual li correspon una 
sanció de 150,25 euros segons l’article 65.2 de la mateixa ordenança. 

 

 Una infracció administrativa tipificada com a greu a l’article 61.27 de l’Ordenança 
de tinença d’animals 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, a la qual li correspon una sanció 
de 150,25 euros segons l’article 65.2 de la mateixa ordenança. 

 

 Una infracció administrativa tipificada com a molt greu a l’article 62.12 de 
l’Ordenança de tinença d’animals consistent en portar un gos de raça considerada 
potencialment perillosa sense portar la llicència municipal pertinent, a la qual li 
correspon una sanció de 1.502,53 euros segons l’article 65.2 de la mateixa 
ordenança. 

 
Atès que durant la tramitació de l’expedient sancionador s’han observat tots els preceptes 
legals i reglamentaris aplicables; 
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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 hagin causat danys o perjudicis, o que aquests mateixos fets 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 7 
de juny 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. Estimar parcialment el recurs de reposició en el sentit que el gos que portava el 
senyor (.../...) estava censat al cens municipal d’animals de companyia de l’Ajuntament 
del Masnou.  
 
Segon. Desestimar la resta d’al·legacions i la documentació presentades pel senyor 
(.../...) amb DNI núm. (.../...) perquè es considera que no són significatives per a la 
resolució de l’expedient. 
 
Tercer. Anul·lar la sanció de 60,10 euros per la infracció tipificada com a lleu, de portar 
un gos potencialment perillós sense el registre censal municipal. 
 
Quart. Anul·lar la liquidació de 1.863,13 € imposada per la JGL de data 26 de gener de 
2017. 
 
Cinquè. Imposar al senyor (.../...), amb DNI núm. (.../...), 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 potencialment perillosa sense morrió per la via pública. 
 
Sisè. Imposar al senyor (.../...), amb DNI núm. (.../...), 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 
potencialment perillosa sense l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers 
amb cobertura mínima de 150.253 euros. 
 
Setè. Imposar al senyor (.../...), amb DNI núm. (.../...), 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 potencialment perillosa sense la llicència municipal de tinença i conducció de 
gossos potencialment perillosos. 
 
Vuitè. Requerir al senyor (.../...) 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. 
 
Novè. Notificar aquests acords a l’interessat. 
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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. Ricard Plana i Artús i el Sr. Jordi Matas Claramunt, 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. 
 
 


