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ACTA

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

JGL/2019/12

La junta de govern local

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Tipus de sessió

Pública

Data

14 / de març / 2019

Durada

Des de les 10.05 fins a les 10.09 hores

Lloc

Sala d’Actes de la Casa Consistorial

Presidida per

Francesc Colomé Tenas

Secretària

Maria Llonch Llonch

Interventor accidental

Joaquim Bach Fabregó

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
Nom i Cognoms

Assisteix

Francesc Colomé Tenas, alcalde

SÍ

Juan Antonio Corchado Ponce, 1r tinent d’alcalde

NO

Ferran Jiménez Muñoz, 2n d’alcalde

SÍ

Rosa Maria Pruna Esteve, 3a tinenta d’alcalde

NO

José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent d’alcalde

SÍ

Marina Ginestí Crusells, 5a tinenta d’alcalde

SÍ

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental

SÍ

Maria Llonch Llonch, secretària

SÍ

Regidors/es oients:
Moisés Torres Enrique, regidor

SÍ

Jordi Ganduxé Pascual, regidor

SÍ

Èlia Montagud Blas, regidora

SÍ

Juan Antonio Marín Martínez, regidor

SÍ

Àngel Profitós Martí, regidor

SÍ

Francesc Torné Ventura, regidor

SÍ

Martha Esperanza Ilona Edel, regidora

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
Àrea d’Obres i Serveis
Expedient 5969/2018. Contractacions.
Proposta de ratificació del Decret de l’Alcalde núm. 2019-0707, de 6 de març, en
virtut del qual es resol desistir del procediment del procediment de
contractació per a l’adjudicació del contracte per a la gestió del servei públic
del manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees de joc de les
Franqueses del Vallès, i alliberament de la despesa autoritzada per acord de
Junta de Govern Local del dia 31 de gener de 2019
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat

ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2019,
va adoptar, entre d’altres, els següents acords:
“Primer.- APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació del contracte per
la gestió del servei públic del manteniment, conservació i neteja del verd urbà i àrees
de jocs de les Franqueses del Vallès.
Segon.- DISPOSAR l’obertura del procediment d’adjudicació, que es durà a terme
per procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada.
Tercer.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
hauran de regir, juntament amb les generals aprovades per l’Ajuntament, la licitació
del contracte descrit.
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Quart.- ANUNCIAR la licitació del contracte al Perfil del Contractant de la Generalitat
de Catalunya.
Cinquè.- DESIGNAR els membres de la Mesa de Contractació per procedir a la
licitació del present contracte segons la relació següent:
PRESIDENT: Moisés Torres Enrique.
VOCALS: Manuel Fernández Álvarez, Maria Mercè Miquel Andreu, Alejandro Martín
Vàzquez, Joaquim Bach i Fabregó.
SECRETÀRIA DE LA MESA: María Suárez Mangas
Sisè.- AUTORITZAR la despesa per import de 1.439.776,80 € IVA inclòs, amb càrrec
a l’aplicació pressupostària detallada a continuació del pressupost vigent i dels
successius pressupostos de la Corporació, condicionant la despesa dels exercicis
futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient:
ANY 2019
2019 05 1711 22710 01: 359.944,20 € IVA inclòs
ANY 2020
2020 05 1711 22710 01: 479.925,60 € IVA inclòs
ANY 2021
2021 05 1711 22710 01: 479.925,60 € IVA inclòs
ANY 2022
2022 05 1711 22710 01: 119.981,40 € IVA inclòs”
ATÈS que dins del termini de presentació d’ofertes, concretament el dia 26 de febrer
de 2019, l’ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VERDE (ASEJA) va presentar escrit amb RE núm. 2019-E-RE-520, sol·licitant la
rectificació d’ofici del plec de clàusules administratives particulars que van ser
aprovades el dia 31 de gener de 2019, en els extrems que es detallen en l’escrit
presentat per aquesta entitat.
TENINT EN COMPTE QUE, com a conseqüència de l’escrit presentat per ASEJA, es
va dictar Decret de l’Alcalde el dia 6 de març de 2019, amb núm. 2019-0707, amb el
següent tenor literal:
“ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2019
va acordar, entre d’altres, APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació
del contracte per la gestió del servei públic del manteniment, conservació i neteja del
verd urbà i àrees de joc de les Franqueses, disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
hauran de regir la licitació del contracte descrit.
ATÈS que el dia 11 de febrer de 2019 es va publicar el corresponent anunci en el
perfil del contractant, així com en el DOUE el 13 de febrer de 2019, si bé l’anunci va
ser enviat el dia 8 de febrer de 2019.

ATÈS que dins del termini de presentació d’ofertes, concretament el dia 26 de febrer
de 2019, l’ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VERDE (ASEJA) va presentar escrit amb RE núm. 2019-E-RE-520, sol·licitant la
rectificació d’ofici del plec de clàusules administratives particulars que van ser
aprovades el dia 31 de gener de 2019, en els extrems que es detallen en l’escrit
presentat per aquesta entitat.
ATÈS que les al·legacions presentades per ASEJA fan referència, entre d’altres, a
que l’import de licitació indicat en el plec de clàusules administratives particulars és
insuficient per a l’efectiu compliment del contracte i que aquest desequilibri econòmic
entre els costs reals del servei i l’import de licitació faria inviable la seva prestació.
ATÈS que l’article 152.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic estableix
que el desistiment del procediment podrà acordar-se per l’òrgan de contractació
abans de la formalització.
TENINT EN COMPTE que l’article 152.4 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic, estableix que “el desistiment del procediment haurà d’estar fonamentat en una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o d les reguladores
del procediment d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la concurrència
de la causa. A més preveu que el desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un
procediment de licitació.
ATÈS que la confecció del plec de clàusules administratives particulars es troba
ubicat en l’article 122, sota la secció 1a anomenada “De la preparació dels contractes
de les Administracions Públiques”, amb la qual cosa, queda justificat el desistiment
regulat en els articles 152.2 i 152.4 anteriorment transcrits.
TENINT EN COMPTE que el valor estimat del contracte aprovat en el plec de
clàusules representava el 12,41% dels recursos ordinaris de al Corporació i que, per
tant, el Ple és l’òrgan competent en matèria de contractació, de conformitat amb la
Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017. No obstant això, el Ple té delegada
aquesta atribució en la Junta de Govern Local per acord del Ple en sessió celebrada
el dia 22 de febrer de 2018.
TENINT EN COMPTE que es considera urgent desistir del procediment de
contractació anteriorment esmentat, per tal d’evitar en la major mesura possible que
empreses interessades en participar en la licitació, inverteixin recursos per presentar
les seves ofertes en aquest procediment.
EN ÚS DE LES FACULTATS que m’han estat conferides, segons la legislació vigent
en règim local
RESOLC:
Primer.- DESISTIR del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte
per la gestió del servei públic del manteniment, conservació i neteja del verd urbà i
àrees de joc de les Franqueses del Vallès (expedient 5969/2018) pels motius que
s’han esmentat en la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASEJA
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Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el perfil del contractant i en el Diari Oficial
de la Unió Europea.
Quart.- RATIFICAR aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se
celebri, en sessió pública, quan aquesta actuï per delegació d’atribucions del Ple de
la Corporació.”
TENINT EN COMPTE que la competència en matèria de contractació correspon al
Ple perquè el valor estimat del contracte és superior al 10 per 100 dels recursos
ordinaris de la Corporació, de conformitat amb l’apartat 10 de la Disposició Addicional
Segona de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.
TENINT EN COMPTE que el Ple, en sessió celebrada el dia 22 de febrer de 2018,
va delegar, entre d’altres, les atribucions esmentades en el paràgraf anterior, en la
Junta de Govern Local.
AQUESTA Àrea d’Obres i Serveis PROPOSA a la Junta de Govern Local, de
conformitat amb el què disposa el Decret de l’alcalde núm. 617/2015, de 16 de juny,
publicat en el BOPB en data 30 de juny de 2015 i assabentat el Ple en data 9 de juliol
de 2015 i el Decret de l’alcalde núm. 1665/2016, de 2 de juny, publicat al BOPB el 20
de juny de 2016 i assabentat el Ple el 30 de juny de 2016, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- RATIFICAR el Decret de l’Alcalde dictat el dia 6 de març de 2018, núm.
núm. 2019-0707, amb el següent tenor literal:
“ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 31 de gener de 2019
va acordar, entre d’altres, APROVAR l’expedient de contractació per a l’adjudicació
del contracte per la gestió del servei públic del manteniment, conservació i neteja del
verd urbà i àrees de joc de les Franqueses, disposar l’obertura del procediment
d’adjudicació i aprovar el plec de clàusules administratives particulars i tècniques que
hauran de regir la licitació del contracte descrit.
ATÈS que el dia 11 de febrer de 2019 es va publicar el corresponent anunci en el
perfil del contractant, així com en el DOUE el 13 de febrer de 2019, si bé l’anunci va
ser enviat el dia 8 de febrer de 2019.
ATÈS que dins del termini de presentació d’ofertes, concretament el dia 26 de febrer
de 2019, l’ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
VERDE (ASEJA) va presentar escrit amb RE núm. 2019-E-RE-520, sol·licitant la
rectificació d’ofici del plec de clàusules administratives particulars que van ser
aprovades el dia 31 de gener de 2019, en els extrems que es detallen en l’escrit
presentat per aquesta entitat.
ATÈS que les al·legacions presentades per ASEJA fan referència, entre d’altres, a
que l’import de licitació indicat en el plec de clàusules administratives particulars és
insuficient per a l’efectiu compliment del contracte i que aquest desequilibri econòmic
entre els costs reals del servei i l’import de licitació faria inviable la seva prestació.
ATÈS que l’article 152.2 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic estableix
que el desistiment del procediment podrà acordar-se per l’òrgan de contractació
abans de la formalització.

TENINT EN COMPTE que l’article 152.4 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector
Públic, estableix que “el desistiment del procediment haurà d’estar fonamentat en una
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o d les reguladores
del procediment d’adjudicació, havent de justificar-se en l’expedient la concurrència
de la causa. A més preveu que el desistiment no impedirà la iniciació immediata d’un
procediment de licitació.
ATÈS que la confecció del plec de clàusules administratives particulars es troba
ubicat en l’article 122, sota la secció 1a anomenada “De la preparació dels contractes
de les Administracions Públiques”, amb la qual cosa, queda justificat el desistiment
regulat en els articles 152.2 i 152.4 anteriorment transcrits.
TENINT EN COMPTE que el valor estimat del contracte aprovat en el plec de
clàusules representava el 12,41% dels recursos ordinaris de al Corporació i que, per
tant, el Ple és l’òrgan competent en matèria de contractació, de conformitat amb la
Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017. No obstant això, el Ple té delegada
aquesta atribució en la Junta de Govern Local per acord del Ple en sessió celebrada
el dia 22 de febrer de 2018.
TENINT EN COMPTE que es considera urgent desistir del procediment de
contractació anteriorment esmentat, per tal d’evitar en la major mesura possible que
empreses interessades en participar en la licitació, inverteixin recursos per presentar
les seves ofertes en aquest procediment.
EN ÚS DE LES FACULTATS que m’han estat conferides, segons la legislació vigent
en règim local
RESOLC:
Primer.- DESISTIR del procediment de contractació per a l’adjudicació del contracte
per la gestió del servei públic del manteniment, conservació i neteja del verd urbà i
àrees de joc de les Franqueses del Vallès (expedient 5969/2018) pels motius que
s’han esmentat en la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon.- NOTIFICAR aquesta resolució a l’entitat ASEJA
Tercer.- PUBLICAR aquesta resolució en el perfil del contractant i en el Diari Oficial
de la Unió Europea.
Quart.- RATIFICAR aquesta resolució en la propera Junta de Govern Local que se
celebri, en sessió pública, quan aquesta actuï per delegació d’atribucions del Ple de
la Corporació.”
Segon.- ALLIBERAR la despesa autoritzada per acord de la Junta de Govern Local
de data 31 de gener de 2019 per import de 1.439.776,80 € IVA inclòs, amb càrrec a
l’aplicació pressupostària detallada a continuació del pressupost vigent i dels
successius pressupostos de la Corporació:
ANY 2019
2019 05 1711 22710 01: 359.944,20 € IVA inclòs
ANY 2020
2020 05 1711 22710 01: 479.925,60 € IVA inclòs
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ANY 2021
2021 05 1711 22710 01: 479.925,60 € IVA inclòs
ANY 2022
2022 05 1711 22710 01: 119.981,40 € IVA inclòs
L’interventor accidental explica als assistents els motius pels quals s’ha desistit del
procediment. Cap dels assistents manifesta cap objecció.

Àrea de Seguretat Ciutadana
Expedient 2337/2018. Accidents i actuacions.
Proposta de resolució sancionadora de l’expedient sancionador incoat per
infraccions 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 Policia Local de les Franqueses del Vallès, Acta núm.
12418/2018 emesa en data 23 d’abril de 2018 per infraccions en matèria de tinença
de gossos potencialment perillosos, mitjançant la qual s’identifica al senyor amb DNI
41561690T, per posseir un gos potencialment perillós, de raça Stafforshire, sense
llicència, sense el certificat del cens municipal, sense assegurança i sense identificar
amb microxip al c/Aragó, 32, d’aquest municipi.
Amb data 15 d’octubre de 2018, es va notificar l’acord d’incoació de l’expedient
sancionador juntament amb el plec de adoptat per Junta de Govern Local en data 26
de juliol de 2018, per les infraccions que, presumptament, poden constituir les
conductes denunciades, oferint a l’inculpat la possibilitat de reconeixement voluntari
de la responsabilitat, aplicant una reducció en l’import de la sanció.
Vist que de les dades que figuren en aquest Ajuntament, no consta que la persona
denunciada hagi presentat les pertinents al·legacions durant el termini concedit de 10
dies des de la notificació de la resolució.
Vist que en data 11 de gener de 2019 es va efectuar publicació edictal al Butlletí
Oficial de l’Estat (BOE), de la proposta de resolució de l’expedient sancionador,
concedint a l’inculpat un tràmit d’audiència per formular al·legacions i presentar la
documentació que consideri convenient per defensar-se de la infracció atribuïda;
davant de la impossibilitat d’efectuar la notificació personalment.
Vist que de les dades que figuren en aquest Ajuntament, no consta que la persona
denunciada, un cop exhaurit el termini atorgat, hagi presentat les pertinents
al·legacions, ni hagi aportat la documentació requerida.

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 3.1 del Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de
gossos considerats potencialment perillosos determina que la llicència administrativa
per a la tinença de gossos potencialment perillosos l’emet l’ajuntament en el qual el
gos resideix habitualment i on ha d’estar censat, d’acord amb el que disposa l’article
7.1 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el
registre d’animals de companyia. Seguidament en el punt segon, es requereix donar
compliment a una sèrie de requisits per a l’obtenció o renovació de la llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos.
Vist que, en aquest mateix sentit, l’article 3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix
que la tinença de qualsevol animal classificat com potencialment perillós requerirà la
prèvia obtenció d’una llicència administrativa.
Vist que l’article 3.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, estableix que quan es tracti de gossos a què fa
referència l’article 1, en el registre censal de l’ajuntament que correspongui s’han
d’especificar la raça i les altres circumstàncies que siguin determinants de la possible
perillositat d’aquests gossos.
Vist que l’article 3.4 de la citada Llei, estableix com a condició indispensable per a la
tinença i posterior inclusió al registre a què fa referència l’apartat 1, els propietaris de
gossos potencialment perillosos han de contractar una pòlissa d’assegurances de
responsabilitat civil derivada dels danys que pugui ocasionar el gos amb un mínim de
150.253,03 euros per sinistre. A la pòlissa contractada s’ha de fer constar el número
d’identificació del gos.
Vist que l’article 9 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, estableix que tots els animals potencialment perillosos
pertanyents a l’espècie canina han d’estar identificats mitjançant un “microxip”.
D'acord amb l'article 7.2 a) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, no inscriure al gos al registre específic del
municipi corresponent està considerat com una infracció lleu.
D'acord amb l'article 11.1, les infraccions lleus poden ésser sancionades des de
60,10 a 150,25 euros.
D’acord amb l’article 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, estableix que, no contractar l’assegurança de
responsabilitat civil està considerat com una infracció greu.
D'acord amb l'article 11.1, les infraccions greus poden ésser sancionades des de
150,25 a 1.502,53 euros.
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D’acord amb l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que tenir gossos o
animals potencialment perillosos sense llicència està considerat com una infracció
molt greu.
D'acord amb l'article 13.5, les infraccions molt greus poden ésser sancionades des de
2.404,06 a 15.025,30 euros.
D’acord amb l’article 13.2 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, estableix que incomplir la
obligació d’identificar al animal està considerat com una infracció greu.
D'acord amb l'article 13.5, les infraccions greus poden ésser sancionades des de
300,52 a 2.404,05 euros.
Vist que es consideren provats els fets que s’imputen donat el caràcter d’autoritat del
funcionari de la denúncia i s’ha identificat inequívocament la persona responsable de
la infracció.
La imposició de sancions per part de les Administracions publiques hauran de
guardar la deguda adequació entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció y la
sanció aplicada, tenint els compte els criteris del principi de proporcionalitat, en quan
a la existència de intencionalitat o reiteració, la naturalesa dels perjudicis ocasionats i
la reincidència, recollits a la l’article 29 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
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 l’infractor.
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.
Atès que la competència sancionadora, per la comissió d’infraccions lleus de la Llei
10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, i per la comissió d’infraccions de caràcter molt greu, greu i lleu de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació
segons el Decret de l’Alcalde núm. 2017-3181 de data 11 de desembre de 2017.
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.- Tenint en compte tot allò exposat amb anterioritat i atès que no s’han
interposat al·legacions, IMPOSAR al senyor amb DNI 41561690T, una sanció de
60,10 euros, en el seu grau mínim, com a responsable d’una infracció administrativa
de caràcter lleu prevista en l’article 7.2 a) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos potencialment perillosos.
Segon.- IMPOSAR al senyor amb DNI 41561690T, una sanció de 150,25 euros, en el
seu grau mínim, com a responsable d’una infracció administrativa de caràcter greu
prevista en l’article 7.3 b) la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Tercer.- IMPOSAR al senyor amb DNI 41561690T, una sanció de 2.404,06 euros, en
el seu grau mínim, com a responsable d’una infracció administrativa de caràcter molt
greu prevista en l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el
Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Quart.- IMPOSAR al senyor amb DNI 41561690T, una sanció de 300,52 euros, en el
seu grau mínim, com a responsable d’una infracció administrativa de caràcter greu
prevista en l’article 13.2 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Cinquè.- APROVAR la liquidació núm. 1945000013, per import de 2.914,66 euros, en
concepte de les sanciones imposades com a responsable de les infraccions comeses
de conformitat amb el que estableix la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de
gossos potencialment perillosos i la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos.
Sisè.- REQUERIR a la persona inculpada per tal que procedeixi a ingressar a una de
les entitats bancàries que es detallen en la carta de pagament que s’adjuntarà a la
notificació, l'import de la sanció que se li ha imposat en el termini que també s’indica
en el full d’ingrés.
S’adverteix igualment que la manca de pagament de la sanció dins dels terminis de
pagament que s’assenyalin donarà lloc al seu cobrament a través del procediment
administratiu de constrenyiment.
Setè.- NOTIFICAR aquesta resolució als interessats en l’expedient
Vuitè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’ Àrea d’Hisenda als efectes que
se’n derivin.

B) PRECS I PREGUNTES

No es produeix cap intervenció en aquest apartat.
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