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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2018/27  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  12 / de juliol / 2018  

Durada  Des de les 10.00 fins a les 10.05 hores  

Lloc  Sala de Juntes  

Presidida per  Francesc Colomé Tenas  

Secretària Maria Llonch Llonch 

Interventor accidental Joaquim Bach Fabregó 

  

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ  

DNI Nom i Cognoms Assisteix 

52141101D Francesc Colomé Tenas, alcalde SÍ  

53125142H Juan Antonio Corchado Ponce, 1r tinent 
alcalde 

SÍ 

38532886C Ferrán Jiménez Muñoz, 2n tinent alcalde SÍ 

38158543W Rosa María Pruna Esteve, 3a tinenta alcalde SÍ 

52159803N José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent 
alcalde 

SÍ 

52166276E Marina Ginestí Crusells, 5a tinenta d’alcalde SÍ  

46233558Q Joaquim Bach Fabregó, interventor 
accidental  

SÍ 

79271715F Maria Llonch Llonch, secretària SÍ 

Regidors oients:   



37658399Q Jordi Ganduxé Pascual SÍ 

36570994M Moisés Torres Enrique SÍ 

35013959R Èlia Montagud Blas SÍ 

77298020B Àngel Profitós Martí SÍ 

35025088K Francesc Torné Ventura SÍ 

X02969005G Martha Esperanza Ilona Edel SÍ 

  

El Sr. Alcalde obre la sessió a l’hora indicada, recordant als presents que els següents 
acords sotmesos a deliberació i votació de la Junta de Govern Local són públics, al ser 
delegats per l’òrgan plenari. 

La secretària comprova el quòrum d’assistència necessari per iniciar la sessió i dóna 
pas a debatre els punts inclosos a l’ordre del dia  

 

A) PART RESOLUTIVA  

  

Expedient 2974/2018. Reconeixement de compatibilitat del personal al servei de 
l'Administració Local per a desenvolupar activitats privades.  
Proposta d'autorització de compatibilitat per al desenvolupament d'una activitat 
privada dels senyor Ferran Xiqués Romero, auxiliar tècnic de serveis adscrit a 
l'àrea d'Obres i serveis de l'Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat 

Antecedents de Fet 
  
1.- El 24 de maig de 2018 el senyor Ferran Xiqués Romero, treballador en règim 
laboral d’interinitat d’aquest Ajuntament, va presentar una instància amb registre núm. 
2018-E-RE-962 en la que sol·licita la compatibilitat per desenvolupar tasques com a 
arquitecte tècnic per compte propi, amb una dedicació d’una jornada de 12 hores 
setmanals, en període de tardes, distribuïdes en els dies: dilluns, dimarts, dimecres, i 
divendres, fora de l’horari de treball com a auxiliar tècnic de serveis a l’Ajuntament de 
les Franqueses del Vallès. 
  
Fonaments de dret 
  
1. L’article 2.c) i de l’article 11 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, estableix 
que es podrà autoritzar la compatibilitat amb activitats privades al personal al servei 
de les corporacions locals sempre i quan no hi hagi relació directa amb les tasques 
desenvolupades a l’entitat pública.  
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2. L’article 329 del Decret 214/90, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del 
personal al servei de les entitats locals preveu l’autorització de compatibilitat per 
l’exercici d’activitat privada en el supòsit que la suma de les dues jornades no superi 
la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.  
  
3. Els articles 9 i 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del 
personal al servei de les administracions públiques, atribueix al ple la competència 
per a la declaració de compatibilitat dels funcionaris, en el primer cas per a un segon 
lloc de treball en el sector públic i en el segon per a activitats privades i l’article 22.2 
de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de 
l’Administració de la Generalitat estableix que en l’àmbit de les corporacions locals, la 
competència per a efectuar les declaracions de compatibilitat correspondrà al Ple de 
la Corporació. No obstant, en data 22 de febrer de 2018 el Ple, en sessió ordinària, 
va aprovar la delegació d’aquestes competències en favor de la Junta de Govern. 
  
AQUESTA Àrea de Règim Intern proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el que disposa el Decret de l’alcalde núm. 1665/2016, de data 2 de juny, publicat 
al BOPB en data 20 de juny de 2016 i assabentat el Ple en data 30 de juny de 2016 i 
l’acord del Ple, de data 22 de febrer de 2018, d’aprovació de la delegació de 
competències respecte de les resolucions sobre autoritzacions o denegacions de 
compatibilitat del personal al servei de la Corporació dels següents 
   

ACORDS: 
  
Primer.- AUTORITZAR la compatibilitat de l’activitat privada al treballador FERRAN 
XIQUÉS ROMERO, auxiliar tècnic de serveis adscrit a l’Àrea d’Obres i Serveis, com 
a arquitecte tècnic per compte propi d’acord amb les condicions declarades en la 
sol·licitud, amb una dedicació de 12 hores setmanals, distribuïdes en els dies: dilluns, 
dimarts, dimecres i divendres, fora de la jornada de treball assignada per 
l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès. 
 
Segon.- AQUESTA AUTORITZACIÓ també restarà sense efecte d’acord amb allò 
que preveuen l’article 329 del Decret 214/90 així com l’article 11 de la Llei 21/87 pel 
que fa a la prohibició de compatibilitat en relació a determinar supòsits i en concret en 
els supòsits següents: 
  

a)   Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels  deures o 

comprometés la seva imparcialitat o independència. 

b)   Si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona 

conegui per raó del càrrec i en tot cas dins el municipi de Les Franqueses del 

Vallès. 

c)   Si la dedicació horària coincidís amb la jornada laboral. 

  

Tercer.- POSAR EN CONEIXEMENT d’aquesta corporació per part de l’interessat 
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat 
declarada així com en relació al règim de cotitzacions al sistema de la Seguretat 
social. 
  
Quart.- NOTIFICAR el present acord a la persona interessada. 

  



Expedient 8272/2016. Accidents i actuacions.  
Proposta d’incoació d’expedient sancionador per una presumpta infracció de la 
llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

Vista l’Acta de la Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta núm. 8537/2016 
emesa en data 12 de desembre de 2016 a les 16:15 hores per infraccions en matèria 
de tinença de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s'observa la 
circulació d'un gos potencialment perillós, de raça American Stafford, sense morrió al 
c/ Mas Colomer d’aquest municipi. S’identifica al senyor amb DNI 46067100D, 
propietari del gos, com a responsable que d’una forma presumpta ha comès la 
infracció. 
 
Vist que de conformitat amb l'article 1 c) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos són considerats potencialment perillosos, els següents: bullmastiff, 
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, fila brasileiro, mastí napolità, pit bull, de 
presa canari, rottweiler, terrier staffordshire americà i tosa japonés o llurs 
encreuaments. 
  
Vist que l’article 2.1 de la citada llei estableix que, a les vies públiques, a les parts 
comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d’ús 
públics en generals, els gossos als què fa referència l’article 1 han d’anar lligats i 
proveïts del corresponent morrió. 
  
Vist que l’article 5 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de 
gossos considerats potencialment perillosos determina que les persones posseïdores 
de gossos potencialment perillosos hauran de complir, a més de les mesures de 
seguretat que preveu la Llei 10/1999, de 30 de juliol, les que preveu l’article 8 del 
Decret 287/2002, de 22 de març. 
  
Vist que l’article 8 del Reial Decret 287/2002, de 22 de març, pel que es desenvolupa 
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el regim jurídic de la tinença d’animals 
potencialment perillosos, decreta com a mesura de seguretat l'obligatorietat 
d'utilització de corretja o cadena de menys de dos metres de longitud, així com un 
morrió homologat i adequat a la raça, per a la presència i circulació en espais públics 
de gossos potencialment perillosos. 
  
D'acord amb l'article 7.3 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, el fet de trobar-se un gos potencialment perillós 
en llocs públics sense morrió, està considerat com a una infracció greu, per tant, cal 
iniciar procediment sancionador per aquest fet. 
 
D'acord amb l'article 11.1, les infraccions greus poden ésser sancionades des de 
150,25 a 1.502,53 euros. 
  
Atès que la competència sancionadora, per la comissió d’infraccions de caràcter greu 
i molt greu de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació 
segons l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 30 de març de 
2017. 
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Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb el que disposa el Decret de l’Alcaldia núm. 1665/2016 de data 2 de 
juny, publicat al BOPB en data 20 de juny de 2016 i assabentat el Ple en data 30 de 
juny de 2016, l’adopció dels següents 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Iniciar expedient sancionador al senyor amb DNI 46067100D com a 
presumpte responsable d’una falta greu, per tal com la seva conducta pot constituir 
infracció prevista en la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
 
Segon.- Nomenar instructor de l'expedient sancionador a l'inspector en cap de la 
Policia Local, XAVIER LÓPEZ CLEVILLÉ, que podrà ser objecte d’abstenció o 
recusació en els termes previstos als articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic. 
 
Tercer.- Notificar aquesta resolució juntament amb el plec de càrrecs a la persona 
interessada, atorgant-li un termini de 10 dies per formular al·legacions i proposar les 
proves de les quals intentin fer valer-se per a la defensa dels seus drets o interessos. 
  
Quart.- De conformitat amb el que determina l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
davant del reconeixement voluntari de la responsabilitat de la persona inculpada, o 
del pagament voluntari de la sanció en qualsevol moment anterior a la resolució, 
s’aplicaran reduccions d’almenys, un 20% sobre l’import de la sanció proposada, per 
cadascun dels supòsits, sent acumulables entre si. Les reduccions han d’estar 
determinades a la notificació d’iniciació del procediment i la seva efectivitat està 
condicionada al desistiment o la renuncia de qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra la sanció. 

    

C) PRECS I PREGUNTES  

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat. 

  

   

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


