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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2018/32

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Tipus de sessió

Pública

Data

2 / d’agost / 2018

Durada

Des de les 10.00 fins a les 10.02 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 SÍ
alcalde

38532886C

Ferrán Jiménez Muñoz, 2n tinent alcalde

SÍ

38158543W

Rosa María Pruna Esteve, 3a tinenta alcalde

SÍ

52159803N

José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent NO
alcalde

52166276E

Marina Ginestí Crusells, 5a tinenta d’alcalde

46233558Q

Joaquim
accidental

Fabregó,

interventor SÍ

79271715F

Maria Llonch Llonch, secretària

SÍ

Bach

SÍ

Regidors oients:
37658399Q

Jordi Ganduxé Pascual

SÍ

77298020B

Àngel Profitós Martí

SÍ

X02969005G

Martha Esperanza Ilona Edel

SÍ

El Sr. Alcalde obre la sessió a l’hora indicada, recordant als presents que el següent
acord sotmès a deliberació i votació de la Junta de Govern Local és públic, al ser
delegat per l’òrgan plenari.
La secretària comprova el quòrum d’assistència necessari per iniciar la sessió i dóna
pas a debatre el punt inclòs a l’ordre del dia.

A) PART RESOLUTIVA

Àrea de Seguretat Ciutadana

Expedient 3080/2018. Accidents i actuacions.
Proposta d’arxiu de l’expedient sancionador incoat per una presumpta infracció
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment
perillosos i de la llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat

Vista la denúncia de la Unitat Regional de Medi Ambient de la Regió Policial
Metropolitana, núm. de diligencies 182851/2017 emesa en data 7 de març de 2017 a
les 10:15 hores per infracció en matèria de tinença de gossos perillosos, mitjançant la
qual s'observa la circulació d'un gos potencialment perillós, de raça Rottweiler, sense
disposar de llicència, sense estar censat i sense morrió a la Plaça de l’Escorxador,
d’aquest municipi. S’identifica al senyor amb DNI 35092096F, com a responsable que
d’una forma presumpta ha comès la infracció.
VIST que de les dades obrants de l’Ajuntament, es constata que en data 27 d’abril de
2017 la Junta de Govern Local va acordar la incoació de l’expedient sancionador
contra el senyor amb DNI 35092096F, per exercir una conducta consistent en portar
el gos sense morrió per la via pública, que pot constituir infracció de la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos, arran de l’acta
policial citada anteriorment. L’expedient sancionador va finalitzar amb l’acord de
resolució d’imposició de sanció adoptat per la Junta de Govern Local en data 2 de
novembre de 2017.
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VIST que amb data 3 de juliol de 2018 es va notificar l’acord d’incoació d’expedient
sancionador, adoptat per la Junta de Govern Local en data 21 de juny de 2018, per
les infraccions que, presumptament, poden constituir les conductes denunciades
consistents en tenir un gos potencialment perillós sense llicència i no inscriure’l al
registre específic del municipi corresponent tipificades en la normativa en matèria de
tinença d’animals potencialment perillosos, concedint un termini de 10 dies per
formular al·legacions i proposar o aportar les proves que consideres convenient.
VIST que la persona interessada en data 6 de juliol de 2018, Registre General
d’Entrada 2018/5341, dins del termini concedit a l’efecte, ha presentat un escrit
al·legant que en la data dels fets denunciats estava tramitant els permisos
corresponents, que la gossa només tenia un any, que estava a prop de casa i que
des de 23 de maig de 2017 ja té concedida la llicència de tinença de gossos
potencialment perillosos. En aquest sentit, sol·licita que es procedeixi a valorar que té
tots els permisos vigents.
TENINT EN COMPTE les al·legacions presentades, i de l’anàlisi dels antecedents del
present expedient sancionador, es posa de manifest la concurrència d’elements que
fan procedent la seva estimació.
EN ÚS DE LES FACULTATS que m’han estat conferides per Decret de l’Alcaldia,
número 2016-1695 de data 8 de juny de 2016, proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- ESTIMAR les al·legacions interposades en mèrits de l’expedient
sancionador incoat per exercir conductes que poden constituir infraccions de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos
i de la de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos, a nom del senyor amb DNI 35092096F, amb el
sobreseïment de l’expedient i procedint a l’arxiu de les actuacions.
Segon.- NOTIFICAR aquest acord a la persona interessada.

B) PRECS I PREGUNTES

No es produeix cap intervenció en aquest apartat.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

