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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. Eduard Garcia Gebani, tinent d’alcalde tercer (CiU) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde quart (ERC-AM-MES-AM) 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (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) 
 
 
Secretari general:  
Sr. Gustau Roca Priante 
 
Interventor: 
Sr. Joan Méndez Martínez 
 
S’excusen per la seva absència:  
Sr. Albert Alfaro i Giró, regidor (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 expedient sancionador X2016003701 per infraccions en matèria de 
tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2016003701. 
 
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 18 d’octubre de 2016 per 
la instructora de l’expedient que s’ha incoat al Sr. (.../...), amb DNI núm. (.../...), en 
compliment del decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 19 d’agost 
de 2016, per la presumpta comissió 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;  
 
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 23 
d’agost de 2016 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; 

 
- Atès que l’article 24.2 de la mateixa Ordenança 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 
proveïts de morrió; 

 
Atès que, el decret d’incoació i el plec de càrrecs esmentat van ser degudament notificats 
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 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 dels fets anteriors apareix com a responsable el Sr. (.../...), amb DNI (.../...);  
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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 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 portar els gossos potencialment perillosos sense morrió a les vies 
publiques 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 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 
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 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, 
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, 

 
i que per tant la sanció total hauria de ser  1.863,13 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 18 
de gener de 2017. 
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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. 
 
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 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.  
 
Segon. 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 
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 aquests acords a l’interessat. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta.  
 
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, la Sra. Neus 
Tallada i Moliner i el Sr. Jordi Matas Claramunt, hi voten a favor. 
 
2. - Resolució expedient sancionador X2016003815 per infraccions en matèria de 
tinença de gossos potencialment perillosos. 
 
Vista la documentació de l’expedient sancionador X2016003815. 
 
Vista la proposta de resolució sancionadora formulada en data 18 d’octubre de 2016 per 
la instructora de l’expedient que s’ha incoat a la Sra. (.../...), amb DNI núm. (.../...), en 
compliment del decret del Regidor delegat de Salut Pública i Consum de data 29 d’agost 
de 2016, com a presumpta autora, menor d’edat, de les infraccions administratives 
regulades a l’article 22.2, l’article 24.1 i l’article 24.2 de l’Ordenança reguladora de la 
tinença d’animals dins del terme del Masnou, pels fets de conduir a la via pública, un gos 
de raça perillosa, sense morrió, sense portar la llicencia corresponent, i per conduir el gos 
considerat potencialment perillós, una persona menor d’edat; 
 
Atès que, per mitja de la mateixa resolució s’ha de notificar també totes les actuacions 
d’aquest expedient a la mare de la presumpta autora de les infraccions anomenades 
anteriorment, la Sra. (.../...)amb DNI (.../...) resident a (.../...), com a representant legal; 
 
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 2 de 
setembre de 2016 el plec de càrrecs, a través del qual s’imputava a la Sra. (.../...), 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): 
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1. Conduir gossos potencialment perillosos sense portar la llicència corresponent 
podria ser constitutiu d’una infracció administrativa regulada a l’article 22.2 i 
tipificada com a greu a l’article 61.35, per no complir les obligacions de vigilància i 
seguretat establertes en l’Ordenança. 
 

2. Conduir, una persona menor d’edat, un gos considerat potencialment perillós per 
la via pública, podria ser constitutiu d’una infracció regulada a l’article 24.1 i 
tipificada com a greu a l’article 61.35, per no complir les obligacions de vigilància i 
seguretat establertes en l’Ordenança.  

 
3. Conduir els gossos considerats potencialment perillosos sense morrió a les vies 

públiques podria ser constitutiu d’una infracció administrativa regulada a l’article 
24.2 i tipificada com a greu a l’article 61.27 de l’Ordenança.  

 
Atès que, el decret d’incoació i el plec de càrrecs esmentat van ser degudament notificats 
a la inculpada i a la seva representant legal, les quals no han 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, una 
persona menor d’edat, un gos de raça American Stafforshire terrier, considerada 
potencialment perillosa, sense morrió en un espai públic i sense portar la llicència 
municipal pertinent, concretament al Passeig Marítim del Masnou, el dia 17 de setembre 
de 2015, a les 19:24 hores; 
 
Atès que dels fets anteriors apareix com a responsable la senyora (.../...), amb DNI (.../...), 
i domiciliada al (.../...);  
 
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 
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 les 
infraccions greus comeses hauria de ser de 150,25 euros cada una i que per tant la 
sanció total hauria de ser 450,75 euros; 
  
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 18 
de gener 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: 
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Primer. Imposar a la Sra. (.../...), amb DNI (.../...), una sanció administrativa de 450,75 
euros, com a responsable de tres infraccions administratives sobre l’Ordenança 
Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, tipificades com a greus, 
consistents en conduir a la via pública, un gos de raça perillosa, sense morrió, sense 
portar la llicencia corresponent, i per conduir el gos considerat potencialment perillós, una 
persona menor d’edat. 
 
Segon. Requerir a la Sra. (.../...) 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 el contingut de la present proposta de resolució a la Sra. (.../...) i la Sra. 
(.../...). 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta.  
 
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, la Sra. Neus 
Tallada i Moliner 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. 
 
  
 
 
 
 
 

 
 


