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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. Ernest Suñé Nicolás, tinent d’alcalde segon (PSC-CP)              
Sr. Ricard Plana Artús, tinent d’alcalde tercer (ERC-AM-AM)                       
Sra. Maria Llarás Vázquez, tinenta d’alcalde quarta (PSC-CP)          
Sra. Cristina Ramos Santamaria, tinenta d’alcalde cinquena (ERC-AM-AM) 
 
Regidors convocats a efectes informatius: 
Sr. Sergio González Fernández, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Neus Tallada Moliner, regidora (ERC-AM-AM) 
Sr. Albert Alfaro Giró, regidor (ERC-AM-AM) 
Sra. Yulay Martínez Castillo, regidora (ERC-AM-AM) 
 
Secretària accidental: 
Sra. Mònica Espinàs Martínez 
 
Interventora: 
Sra. Maria Teresa Fernández Hinojosa 
 
També assisteix a la reunió: 
Sr. Alexandre Álvarez Mena, Gerent 
Sra. Núria Creus Maristany, Cap de gabinet d’Alcaldia 
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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. 
 
El decret 2022LLDA001941 de data 7 de juliol de 2022, d’incoació de procediment 
sancionador al senyor (.../...), 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. 

 
El decret d’incoació juntament amb els fulls d’ingrés de les sancions proposades, va ser 
degudament notificat a la persona inculpada, en data 3 d’agost de 2022, la qual va 
presentar instància amb al·legacions en data 31 d’agost de 2022, amb registre d’entrada 
E2022015702, on adjunta la Llicència de tinença i conducció del gos i sol·licita la retirada 
de la multa del document presentat. 
 
La Llicència de tinença i conducció de gossos potencialment perillosos presentada, està 
emesa per l’Ajuntament d’Alella i te validesa fins el 23/02/2023, i per tant és correcta, 
quedant justificat que disposa de la llicència administrativa de conducció del gos. 
 
Considerant que les al·legacions i la documentació presentada pel senyor (.../...) poden 
alterar la resolució final a favor del presumpte responsable i que per tant, escau declarar-
ne la procedència i anul·lar la liquidació número EXSA 2022000014, emesa d’acord amb 
el decret número 2022LLDA001941 corresponent a la següent infracció administrativa: 
 
- 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. 

 
Atès que els fets descrits són constitutius de les següents infraccions administratives: 
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- Portar un gos de raça considerada potencialment perillosa deslligat a la via pública, 
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. 

 
- 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. 

 
- Portar un gos de raça considerada potencialment perillosa sense que estigui 

identificat amb microxip, infracció tipificada com a lleu segons l’article 60.7 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. 

 
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. 
 
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 desprèn que existeix 
transcendència social o sanitària atès que la infracció de l’article 24.2.b corresponent a 
portar el gos sense morrió, va causar un perjudici a una persona ja que el gos sense 
morrió va mossegar a una persona. 
 
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 la 
quantia mínima de 60,10 euros. 
 

- Per la infracció de l’article 23 del mateix text refós que estableix que és obligatòria la 
identificació de tots els gossos considerats potencialment perillosos mitjançant un 
microxip homologat, la sanció hauria de ser de la quantia mínima 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. 
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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 deslligat per la via pública, 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 sense morrió posat per la via pública, la sanció hauria de 
ser de la quantia de 300,50 euros. 

 
En data 15 de setembre de 2022 s’ha rebut faig contar del Tresorer de l’Ajuntament pel 
qual queda constància que el senyor (.../...) ha fet efectiu el pagament en relació a les 
sancions del procediment que se segueix. 
 
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.  
 
De les actuacions practicades no es desprèn que els fets constitutius de les infraccions 
hagin causat danys o perjudicis a l’Administració, o que aquests mateixos fets puguin ser 
qualificats com a delicte o falta penal. 
 
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 s’adopta 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.  
 
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Comunitat i Persones amb data 
9 de novembre de 2022. 
 
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. Estimar les al·legacions presentades pel Sr. (.../...), on queda justificat que 
disposa de la Llicència de tinença i conducció de gossos considerats potencialment 
perillosos.  
 
Segon. Anul·lar la liquidació número EXSA 2022000014, emesa d’acord amb el decret 
número 2022LLDA001941, per haver justificat l’interessat que disposa de Llicència de 
tinença i conducció de gossos considerats potencialment perillosos.  
 
Tercer. Finalitzar i arxivar l’expedient número X2022011984 per haver-ne procedit, el 
senyor (.../...), amb DNI número (.../...), al reconeixement de la responsabilitat i al 
pagament de les sancions proposades dins del termini de bonificació.  
 
Quart. Comunicar aquesta resolució a la Tresoreria municipal, als efectes oportuns, 
segons acord segon d’aquesta resolució. 
 
Cinquè. Notificar aquesta resolució a la persona interessada, fent-li avinent els recursos 
que pot interposar. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat. 
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Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), 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. - Imposició d'una penalització directa del contracte per a l'explotació, mitjançant 
concessió, del lot 5 dels serveis de temporada de la platja a l'empresa Grupo Marin 
Events S.L. 
 
La Junta de Govern Local en sessió pública de data 22 de setembre de 2022 va acordar 
incoar un expedient per a la imposició de penalitats per incompliment del contracte per a 
l'explotació, mitjançant concessió, del lot 5 dels serveis de temporada de la platja a 
l'empresa Grupo Marin Events S.L. per la comissió de les infraccions que es relacionen a 
continuació amb la corresponent proposta de sanció:  
 

 Per obertura de la guingueta abans de la data autoritzada (penalitat classificada 
com a lleu segons la clàusula 28.1.j dels plecs administratius): 500 €.  

 Per posar música de manera reiterada sense tenir el limitador instal·lat o sense 
fer-ne ús, causant molèsties veïnals en diverses ocasions (penalitat classificada 
com a greu segons la clàusula 28.1.g dels plecs administratius): 3.000 €.  

 Organització d’activitats extraordinàries sense permís de manera reiterada (una de 
les vegades sent una activitat d’una tipologia no permesa, que es desenvolupava 
més enllà de l’hora en la que es poden celebrar activitats i donant l’encarregat de 
la guingueta informació incorrecta de manera deliberada a la policia) causant 
molèsties veïnals (penalitat classificada com a lleu segons la clàusula 28.1.i dels 
plecs administratius): 1.000 €  

 Utilització d’aparells musicals no permesos (penalitat classificada com a greu 
segons la clàusula 28.1.h dels plecs administratius): 1.001 €  

 Tenir música més tard de les 19h de manera reiterada i causant molèsties veïnals 
en diverses ocasions (penalitat classificada com a greu segons la clàusula 28.1.p 
dels plecs administratius): 3.000 €.  

 
En data 26 de setembre de 2022, amb número de registre d’entrada E2022017505, el sr. 
(.../...), va sol·licitar les actes policials i documentació relativa a l’expedient de referencia. 
 
En data 29 de setembre de 2022, es va trametre la documentació sol·licitada per 
l’interessat mitjançant sistema de notificació electrònica i va ser recepcionada el mateix 
dia 29 de setembre d’enguany.  
 
Efectuat el tràmit d’audiència per termini de deu dies hàbils, l’empresa Grupo Marin 
Events, SL no ha presentat al·legacions al respecte, d’acord l’informe emès pel Secretari 
d’aquesta Corporació.  
 
Consten a l’expedient l’informe de data 8 d’agost de 2022 de la tècnica de medi ambient, 
així com també, l’informe emès pel secretari i la interventora de data 29 d’agost de 2022. 
 
Vist el dictamen favorable de la Comissó Informativa de Territori amb data 9 de novembre 
de 2022. 
 
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. Imposar una penalització econòmica a l’empresa Grupo Marin Events, SL, amb 
NIF B67227330, per un import de 8.501 €, en concepte de penalització pels 
incompliments assenyalats en els antecedents de la present resolució i d’acord amb els 
informes emesos de data 8 i 29 d’agost de 2022.  
 
Segon. Notificar aquesta resolució a l’empresa Grupo Marin Events, SL.  
 
Tercer. Comunicar la present resolució a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació 
de Barcelona als efectes de practicar i notificar la liquidació corresponent a nom de Grupo 
Marin Events, SL segons l’acord primer. 
 
Resultat: Aprovat per unanimitat.  
 
Votació 
El Sr. Jaume Oliveras i Maristany (ERC-AM-AM), la Sra. Sílvia Folch Sánchez (ERC-AM-
AM), 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 secretària accidental, estenc aquesta acta i 
la certifico a l’efecte que en quedi constància degudament, la qual firma el president amb 
mi. 
 
 
 


