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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 X2020002748 per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist el decret 2020LLDA000785 de data 21 d’abril de 2020, d’incoació de procediment
sancionador al senyor (.../...), amb DNI número (.../...) i domicili a efectes de notificació al
carrer (.../...) número (.../...) del Masnou, considerant 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 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 22.2 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en portar un gos sense la
llicència municipal pertinent.

-

Infracció prevista a l’article 24.4 del Text refós de l’Ordenança Reguladora de la
Tinença d’Animals dins del terme del Masnou, consistent en no complir les mesures
de seguretat establertes per a les instal·lacions que allotgin gossos considerats
potencialment perillosos.

Atès que, el decret d’incoació, juntament amb els fulls d’ingrés de les sancions
proposades, va ser degudament notificat a la persona inculpada, en data 2 de juny de
2020, 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 22 de setembre de
2020.
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 29 d’octubre de 2020,
les sancions, en relació al procediment que se segueix, consta que estan 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 sense la llicència municipal
pertinent, infracció tipificada com a molt greu segons l’article 62.12 del Text refós de
l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou.

-

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 tipificada com a greu a l’article 61.30 del Text refós
de l’Ordenança reguladora de la tinença d’animals dins del terme del Masnou.
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-

No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que allotgin
gossos considerats potencialment perillosos, infracció tipificada com a greu segons
l’article 61.27 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 el certificat del cens
municipal, infracció tipificada com a lleu segons l’article 60.23 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 60,10 a 150,25 euros, les considerades lleus,
amb multes de 150,25 a 1.502,53 euros, les considerades greus,
amb multes de 1.502,53 a 30.050,61 les considerades molt greus,

Atès que dels fets provats es desprenen les circumstàncies següents: tenint en compte
els 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 es després
que existeix transcendència social o sanitària atès que la infracció de l’article 24.4 va
causar un perjudici a un altre animal ja que el gos, a l’escapolir-se de la casa on està
allotjat, va atacar a un altre gos causant-li la mort.
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:
-

Per la infracció de l’article 22.1 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals
que preveu que tots els gossos potencialment perillosos que resideixin habitualment
al municipi hauran d’estar censats a l’Ajuntament i registrats al Registre general
d’animals de companyia de la Generalitat de Catalunya, la sanció hauria de ser de
60,10 euros.

-

Per la infracció de l’article 22.3 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals,
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, la sanció hauria de ser de la quantia
mínima de 150,25 euros.

-

Per la infracció de l’article 24.4 del Text refós de l’Ordenança de tinença d’animals,
que preveu que les instal·lacions que alberguin gossos considerats potencialment
perillosos han de reunir les característiques següents:
a. Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb els
mecanismes adients per tal d’evitar la sortida del recinte de l’animal.
b. El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència
d’un gos d’aquest tipus.
L’incompliment del qual es considera que va tenir transcendència social o sanitària al
causar la mort d’un altre gos, la sanció hauria de ser de la quantia mínima de 300,50
euros.

-

Per la infracció de l’article 22.2 del mateix text refós que estableix que tota persona
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós haurà de disposar i
portar a sobre la llicència corresponent, la sanció hauria de ser de la quantia mínima
de 1.502,53 euros.
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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 es pren en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 novembre de
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.
Vistes les atribucions delegades a la Junta de Govern Local per l’acord del Ple
extraordinari del 4 de juliol de 2019.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data
14 d’abril de 2021.
Per tot l’anterior, s’adopten, a la Junta de Govern Local, els acords següents:
Primer. Imposar al senyor (.../...), amb DNI número (.../...), una sanció administrativa de
60,10 euros, com a responsable de la infracció administrativa de 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.
Segon. Imposar al senyor (.../...), amb DNI número (.../...), una sanció administrativa de
150,25 euros, com a responsable de la infracció administrativa de 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.
Tercer. Imposar al senyor (.../...), amb DNI número (.../...), una sanció administrativa de
300,50 euros, com a responsable de la infracció administrativa de l’article 24.4 del Text
refós de l’Ordenança Reguladora de la Tinença d’Animals dins del terme del Masnou,
consistent en no complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que
allotgin gossos considerats potencialment perillosos.
Quart. Imposar al senyor (.../...), amb DNI número (.../...), una sanció administrativa de
1.502,53 euros, com a responsable de la infracció administrativa de 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.
Cinquè. Anul·lar les liquidacions número EXSA 2020 0000 27, EXSA 2020 0000 28,
EXSA 2020 0000 29 i EXSA 2020 0000 30, emeses d’acord amb el decret número
2020LLDA000785.
Sisè. Comunicar aquesta resolució a la Tresoreria municipal perquè doni de baixa les
sancions amb reducció.
Setè. Comunicar aquesta resolució a l’oficina de l’ORGT als efectes de practicar les
liquidacions corresponents a nom del senyor (.../...).
Vuitè. Notificar aquesta resolució juntament amb els nous fulls de liquidació de les
sancions a la persona interessada, fent-li avinent els recursos que pot interposar.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta.

Votació
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El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AMAM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la
Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP) i la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM),
hi voten a favor.
2. - Resolució definitiva expedient sancionador X2020002752 per infraccions en
matèria de tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist el decret 2020LLDA000748 de data 9 d’abril de 2020, d’incoació de procediment
sancionador al senyor (.../...), amb DNI número (.../...), considerant que la seva conducta
pot constituir la infracció següent:
-

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 full d’ingrés de la sanció proposada per
150,25 euros cada una, amb les bonificacions incloses, va ser degudament notificat a la
persona inculpada en data 2 de juny de 2020, 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 22 de setembre de 2020.
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 29 d’octubre de 2020,
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 la següent infracció administrativa:
-

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 la sanció hauria de ser la següent:
-

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.
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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
14 d’abril de 2021.
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 es pren en virtut de les delegacions efectuades per
l’Alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret número 2254, de data 23 novembre de
2020 i publicat al BOPB de data 1 de desembre de 2020.
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 DNI 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.
Segon. Anul·lar la liquidació número EXSA 2020 0000 0000000016, emesa d’acord amb
el decret número 2020LLDA000748.
Tercer. Comunicar aquesta resolució a la Tresoreria municipal perquè doni de baixa la
sanció amb reducció.
Quart. Comunicar aquesta resolució a l’oficina de l’ORGT als efectes de practicar la
liquidació corresponent a nom del senyor (.../...).
Cinquè. Notificar aquesta resolució juntament amb el nou full de liquidació de la sanció a
la persona interessada, fent-li avinent els recursos que pot interposar.
Resultat: Aprovat per unanimitat absoluta.
Votació
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AMAM), el Sr. Ernest Suñé Nicolás (PSC-CP), el Sr. Ricard Plana Artús (ERC-AM-AM), la
Sra. Maria Llarás Vázquez (PSC-CP) i la Sra. Cristina Ramos Santamaria (ERC-AM-AM),
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.

7

