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Assistència 

 
President:  
Sr. Jaume Oliveras i Maristany, Alcalde (ERC-AM-MES-AM) 
 
Tinents i tinentes d’alcalde: 
Sra. Sílvia Folch i Sánchez, tinenta d’alcalde primera (ERC-AM-MES-AM) 
Sr. Ricard Plana i Artús, tinent d’alcalde segon (ERC-AM-MES-AM) 
Sra. Neus Tallada i Moliner, regidora (ERC-AM-MES-AM)  
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. César Romero García 
 
S’excusa per la seva absència:  
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 X2019000056 per infraccions en 
matèria de tinença de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Vist el decret 2019LLDA000065 de data 17 de gener de 2019, d’incoació de procediment 
sancionador a la senyora (.../...), amb DNI número (.../...), per considerar que la seva 
conducta pot constituir les infraccions següents: 
 
- Infracció prevista a 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. 

- Infracció prevista a l’article 23 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 identificar amb microxip. 

- Infracció prevista a l’article 22.3 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la 
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en no tenir l’assegurança de 
responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima de 150.253,00 
euros exigida per la tinença o conducció de gossos considerats potencialment 
perillosos. 

- 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 per la via pública. 

- 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. 

- Infracció prevista a 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 la llicència municipal pertinent. 

 
Atès que, el decret d’incoació juntament amb els fulls d’ingrés de les sancions 
proposades, va ser degudament notificat a la inculpada, en data 29 de gener de 2019, la 
qual va presentat instància amb al·legacions en data 30 de gener de 2019, amb registre 
d’entrada E-2019/001140, on manifesta que no es trobava passejant al gos ja que 
l’animal no és d’ella, sinó que és d’una persona que es troba en busca i captura i al veure 
a la Policia va fugir deixant el gos amb ella, i sol·licita que s’anul·lin totes les sancions. 
 
Vist l’informe número 201677009 de data 19 de febrer de 2019, realitzat per un dels 
agents actuants el dia de la denúncia, on es confirmen els fets al·legats per la Sra. (.../...), 
atès que manifesta que el propietari del gos és la persona que ella manifesta i aquest va 
fugir al veure a la Policia Local. 
 
Considerant que les al·legacions presentades per la senyora (.../...) poden alterar la 
resolució final a favor de la presumpta responsable perquè les seves manifestacions 
s’han verificat segons informe de la Policia Local i que per tant, escau declarar-ne la 
procedència. 
 
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 de la presumpta responsable i s'han tingut en compte les 
circumstàncies adverses i favorables a la persona infractora.  
 
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. 
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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 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 1082, de data 16 de juny de 
2015 i publicat al BOPB de data 29 de juny de 2015.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones del dia 10 
d’abril de 2019. 
 
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple 
extraordinari del 9 de juliol de 2015. 
 
En virtut de tot el que s’ha exposat, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords 
següents: 
 
Primer. Estimar les al·legacions presentades per la senyora (.../...) atès que les seves 

manifestacions s’ha comprovat que són certes, ja que el propietari del gos va sortir corren 
al veure a la policia, deixant el gos amb ella. 
 
Segon. Posar fi al procediment obert a la senyora (.../...) i procedir a l’arxiu de l’expedient 

X2019000056. 
 
Tercer. Anul·lar les liquidacions número EXSA 201900000000000002, EXSA 

201900000000000003, EXSA 201900000000000004, EXSA 201900000000000005, 
EXSA 201900000000000006 i EXSA 201900000000000007 emeses d’acord amb el 
decret número 2019LLDA000065. 
 
Quart. Notificar aquesta proposta de resolució a la persona interessada fent-li avinent els 

recursos que pot interposar contra aquesta resolució. 
 
Cinquè. Traslladar aquesta resolució al departament de Rendes i a la Tresoreria 
municipal. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat absoluta  
 
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, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué i el Sr. Albert 
Alfaro i Giró hi voten a favor. 
 
2. - Modificació del preu públic 5, per prestació de serveis dels locals de Ca 
n'Humet i espais escènics, eliminant els punts 1, 2, 3 i la nota referent a l'exempció, 
per tal de fomentar l'ús dels bucs d'assaig. 
 
El 10 d’abril de 2019, el tècnic auxiliar de Comunitat i Persones ha emès un informe, en el 
qual posa de manifest que a través la regidoria d’Acció Cívica, s’ha ofert al llarg dels anys 
la possibilitat d’utilitzar els bucs d’assaig musical del Masnou, ubicats a l’Equipament 
Cívic de Ca n’Humet.  
 
Afegeix que l’estat a precari de les instal·lacions, i la impossibilitat de satisfer les peticions 
d’espai realitzades al llarg dels dos últims anys, l’ajuntament ha reformat l’espai posant-lo 
al dia, millorant-ne la infraestructura a fi de possibilitar-ne un millor ús així com iniciar un 
nou període amb l’objectiu de potenciar la creació artística, cultural i musical per al 
conjunt de la població. 
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Fa esment que recentment s’ha elaborat el Reglament dels bucs d’assaig musical del 
Masnou pendent de la seva aprovació inicial al Ple de l’Ajuntament d’aquest mes d’abril i 
que aquest Reglament estableix en el seu conjunt i concretament en el seu “article 3. 
Criteris de priorització de la cessió” la voluntat de prioritzar la població jove, no 
professionalitzada i que inicien la creació artística, cultural i musical, sovint amb pocs 
recursos i menys per destinar-los al pagament per ús d’un espai.  
 
Finalment proposa l’eliminació dels punts 1, 2, 3 i la nota referent a l’exempció que 
s’aplicaven per la utilització dels bucs d’assaig musical regulat al preu públic 5, per 
prestació de serveis dels locals de Ca n’Humet i espais escènics, atès que considera 
necessària la modificació per aconseguir l’objectiu de la plena ocupació així com 
perseguir una major promoció cultural, fàcil rotació dels grups joves i materialitzar la 
funció social de fer accessible la cultura, la creació artística, cultural i musical a totes les 
persones interessades. 
 
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. 
 
Vist el dictamen desfavorable de la Comissió Informativa de Serveis Generals de data 10 
d’abril de 2019. 
 
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. 
 
Per tot el que s’ha exposat, i en l’exercici de les competències conferides en virtut de la 
delegació efectuada per l’Alcaldia mitjançant el Decret 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.  Aprovar la modificació del preu públic 5 – per prestació de serveis dels locals de 
Ca n’Humet i espais escènics, d’acord amb el detall següent: 
 
Eliminar els punts 1, 2, 3 i la nota referent a l’exempció, per tal de fomentar l’ús dels 
bucs d’assaig: 
 
Quotes: 

1. Per fer ús de qualsevol espai, exceptuant els bucs 
d’assaig musical i els punts d’accés a internet, per 
hora  .............................................................................................................  6,55 € 

2. Per fer ús de qualsevol buc d’assaig musical, per hora ................................  3,30 € 

3. Abonament 12 hores per fer ús de qualsevol buc d’assaig musical ..............  32,85 € 
 

 Estaran exempts del pagament d’aquest preu públic els i les joves empadronats al Masnou 
i les escoles d’educació formal del Masnou i les associacions municipals sense ànim de 
lucre. 

 
Com a conseqüència de l’eliminació esmentada anteriorment, l’actual punt 4 referent a 
Entrades a espectacles a la sala polivalent i espais escènics passarà a ser el punt 1. 
 
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. Publicar l’edicte al Butlletí Oficial de la província de Barcelona. 
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Quart. Exposar l’acord precedent al tauler d’edictes electrònic d’aquesta corporació 
durant trenta dies hàbils.  
 
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 l’aprovació. 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. 
 
Resultat:  Aprovat per unanimitat absoluta  
 
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, el Sr. Joaquim Fàbregas i Sagué i el Sr. Albert 
Alfaro i 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. 
 
 


