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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2019/34  La junta de govern local  

  

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió Pública 

Data  25 de juliol de 2019  

Durada  Des de les 10.04 fins a les 10.06 hores  

Lloc  Sala de plens  

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 SÍ 

Jordi Ganduxé Pascual, 2n tinent d’alcalde SÍ 

Montse Vila Fortuny, 3a tinenta d’alcalde SÍ 

José Antonio Aguilera Galera, 4t tinent d’alcalde SÍ 

Marta Reche Lavado, 5a tinenta d’alcalde SÍ  

Joaquim Bach Fabregó, interventor accidental SÍ 

Maria Llonch Llonch, secretària 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 de Pla de Barris 

Proposta de resolució de la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació 
dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de 
Barris de les Franqueses del Vallès, any 2019 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

VIST l’acord de la Junta de Govern Local de data 7 de març de 2019 mitjançant el 
qual s’aprova, entre d’altres: 

  
“Primer.- APROVAR la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins 
de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris de Bellavista de les Franqueses del Vallès, 
any 2019 en el marc dels ajuts atorgats en base a la Llei de Barris 2/2004, de 4 
de juny. 
  
Segon.- AUTORITZAR la despesa per import de 250.000,00€ amb càrrec de 
l’aplicació pressupostària 2019.14.1522.78000.” 

   
ATÈS que l’esmentada convocatòria es va publicar a la Base de Dades Nacional de 
Subvencions, en data 11 de març de 2019 amb identificador 443500 i al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 15 de març de 2019 amb número de 
registre 2019009128. 
  
VISTES les valoracions tècniques en les quals s’apliquen els criteris d’atorgament de 
la subvenció i les quanties màximes a subvencionar establerts als articles 5 i 14 de 
l’esmentada convocatòria. 
  
VIST l’informe emès per l’àrea d’Urbanisme. 
  
VIST l’informe emès per la Comissió de Valoració. 
  
VIST l’informe emès per l’Interventor accidental.  
  
ATÈS que la resolució de la convocatòria es regirà per la següent normativa:  
  

-    Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
-     Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de les Franqueses del 

Vallès i els seus organismes autònoms 
-     Convocatòria i bases reguladores per a la concessió de subvencions en règim 

de concurrència competitiva per a la rehabilitació dels elements comuns dels 
edificis inclosos dins de l’àmbit del Pla de Barris de Bellavista de les 
Franqueses del Vallès, any 2019 
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ATÈS que existeix suficient consignació en el pressupost de la Corporació, aplicació 
pressupostària 2019.14.1522.78000, en tractar-se d’un projecte amb finançament 
afectat, el 201310500 programa d’ajuts a la rehabilitació. 
  

DE CONFORMITAT amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Test refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; el Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el Reial 
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions; l’Ordenança General de Subvencions 
de l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, publicada en el BOPB de data 28 de 
juliol de 2014. 
  

ATÈS que la competència per a l’atorgament de les subvencions per import superior 
als 100.000 euros està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons 
acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 11 de juliol de 2019. 
  

AQUESTA Àrea de Pla de Barris proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents  
  

ACORDS: 
  

Primer.- ATORGAR als següents expedients les subvencions per a la rehabilitació 
dels elements comuns dels edificis inclosos dins de l’àmbit delimitat pel Pla de Barris 
de Bellavista de les Franqueses del Vallès, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
2019.14.1522.78000 del pressupost vigent de la Corporació i efectuar les 
disposicions de crèdit corresponents, segons relació adjunta: 
   

Expedient Adreça NIF 
Subvenció atorgable 
segons valoració 
tècnica 

Punts 

2416/2019 Carrer Aragó, 34 H60586054 46.977,38€ 34 

2474/2019 Carrer Girona, 38 H59671545 54.000,00€ 30 

2472/2019 Carrer Escala, 2 45548144W 30.000,00€ 28 

2386/2019 Carrer Aragó, 8 H59921577 45.336,76€ 28 

2475/2019 Carrer Orient, 30 H59563484 24.397,36€ 19 

2417/2019 Passeig d’Andalusia, 7 H59670489 13.075,34€ 12 

2377/2019 Carrer Barcelona, 19 H66658105 12.000,00€ 12 

IMPORT TOTAL  A SUBVENCIONAR 225.756,84€ 

      

Segon.- ALLIBERAR la resta de crèdit pressupostari. 
  

Tercer.- SOTMETRE EL PRESENT DOCUMENT A INFORMACIÓ PÚBLICA 
mitjançant l’exposició de les subvencions atorgades al tauler d’anuncis municipal i 
mitjançant la publicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions tal i com 
preveu l’article 17 de la Convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis inclosos dins de 
l’àmbit del Pla de Barris de Bellavista, any 2019. 
  

Quart.- NOTIFICAR el present acord als interessats, a l’àrea d’Urbanisme i a l’Àrea 
d’Hisenda. 



Àrea de Seguretat Ciutadana 

 

Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes infraccions 
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 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. 
21071/2019 emesa en data 17 de març de 2019 a les 18:00 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 Stafforshire, sense disposar de la 
llicència municipal pertinent, deslligat i sense morrió i sense assegurança, a la plaça 
Catalunya, d’aquest municipi.  
  

De les dades obrants de l’Ajuntament, es constata que en data 7 de març de 2019 la 
Junta de Govern Local va acordar la incoació de l’expedient sancionador contra la 
senyora amb DNI 43545481H, per tenir un gos potencialment perillós sense llicència, 
que pot constituir infracció de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. L’expedient sancionador està 
en tràmit. 
  

Atenent l’anterior, cal iniciar procediment sancionador per les conductes consistents 
en tenir un gos potencialment perillós sense assegurança i portar-lo deslligat i sense 
morrió per la via o en un espai públic.  
  

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. 
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Vist que l’article 3.4 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, 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.  
 
D'acord amb l'article 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, no contractar l’assegurança de responsabilitat 
civil està considerat com una infracció greu.  
 
Seguidament en el punt e) del citat article, estableix que portar els gossos deslligats i 
sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als 
llocs i als espais públics en general,  també està considerat com una infracció greu. 
 
D'acord amb l'article 11.1 de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, 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 11 de juliol de 
2019. 
  
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 11 de 
juliol de 2019, l’adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
  
Primer.- INICIAR expedient sancionador a la senyora amb DNI 43545481H, com a 
presumpte responsable de dues faltes greus per tal com la seva conducta consistent 
en tenir un gos potencialment perillós sense assegurança i portar-lo deslligat i sense 
morrió per la via o en un espai públic, pot constituir infraccions de la llei 10/1999, de 
30 de juliol, sobre la tinença d’animals potencialment perillosos. 
  
Segon.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor JESUS 
ALEJANDRO HERNANDEZ ESPAÑA, per delegació d’acord amb el Decret de 
l’Alcaldia 2019-1559 de 4 de juny de 2019, 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 renúncia de qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra la sanció. 

 

Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes 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. 
21862/2019 emesa en data 19 d’abril de 2019 a les 20:50 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 Stafforshire, sense llicència, sense 
el certificat del cens municipal, sense assegurança, deslligat i sense morrió, a la 
plaça pública entre c/Rosselló i c/ Travessia, d’aquest municipi.  
  

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. 
  



  JGL/2019/34 – 25/07/2019 – pàg. 7 

  

 
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, afegeix que “Igualment, tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència 
atorgada per l’ajuntament.” 
  

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 Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, 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.  
  
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 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 deslligats i sense morrió, està considerat com a una infracció greu, 
per tant, cal iniciar procediment sancionador per aquest fet. 
  
D'acord amb l'article 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, 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. 
  



 
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. 
  
Atès que la competència per a la tramitació de procediments sancionadors en 
matèria de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència 
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons 
el Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019. 
  
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 11 de juliol de 
2019. 
   
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 11 de 
juliol de 2019, l’adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
 
Primer.- INICIAR expedient sancionador al senyor amb NIE X8605710F com a 
presumpte responsable d’una falta lleu i de dues faltes greus per tal com la seva 
conducta pot constituir infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
  
Segon.- INICIAR expedient sancionador al senyor amb NIE X8605710F com a 
presumpte responsable d’una falta molt greu per tal com la seva conducta pot 
constituir infraccions de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic 
de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. 
  
Tercer.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor JESUS 
ALEJANDRO HERNANDEZ ESPAÑA, per delegació d’acord amb el Decret de 
l’Alcaldia 2019-1559 de 4 de juny de 2019, 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. 
  
Quart.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal 
classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència 
administrativa. 
  
Cinquè.- 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. 
  
 
 



  JGL/2019/34 – 25/07/2019 – pàg. 9 

  

 
Sisè.- 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 renúncia de qualsevol acció o recurs en via 
administrativa contra la sanció. 

  

Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes 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. 
21922/2019 emesa en data 19 d’abril de 2019 a les 20:45 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 Pit bull, sense llicència, sense el 
certificat del cens municipal, sense assegurança, deslligat i sense morrió, i sense 
identificar amb microxip, a la plaça pública entre c/Rosselló i c/ Travessia, d’aquest 
municipi.  
  
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. 



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, afegeix que “Igualment, tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència 
atorgada per l’ajuntament.” 
  
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 Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, 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 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 deslligats i sense morrió, està considerat com a una infracció greu, 
per tant, cal iniciar procediment sancionador per aquest fet. 
  
D'acord amb l'article 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, no contractar l’assegurança de responsabilitat 
civil està considerat com una infracció greu.  
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D'acord amb l'article 11.1, les infraccions greus poden ésser sancionades des de 
150,25 a 1.502,53 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 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim 
Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos, les infraccions greus poden 
ésser sancionades des de 300,52 a 2.404,05 euros. 
  
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. 
  
Atès que la competència per a la tramitació de procediments sancionadors en 
matèria de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència 
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons 
el Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019. 
  
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 11 de juliol de 
2019. 
  
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 11 de 
juliol de 2019, l’adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
 
Primer.- INICIAR expedient sancionador al senyor amb NIE Y4067311M, com a 
presumpte responsable d’una falta lleu i de dues faltes greus per tal com la seva 
conducta pot constituir infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
  
Segon.- INICIAR expedient sancionador al senyor amb NIE Y4067311M, com a 
presumpte responsable d’una falta greu i una falta molt greu per tal com la seva 
conducta pot constituir infraccions de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el 
Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. 
  
Tercer.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor JESUS 
ALEJANDRO HERNANDEZ ESPAÑA, per delegació d’acord amb el Decret de 
l’Alcaldia 2019-1559 de 4 de juny de 2019, 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. 



Quart.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal 
classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència 
administrativa. 
  

Cinquè.- 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. 
  

Sisè.- 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. 

  

Proposta per a la incoació d’expedient sancionador per presumptes 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. 
22626/2019 emesa en data 20 de maig de 2019 a les 14:30 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 Rottwiler, sense llicència, sense el 
certificat del cens municipal, sense assegurança, i sense complir les instal·lacions les 
mesures de seguretat, a la Masia Can Mamet, d’aquest municipi.  
  

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 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 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, afegeix que “Igualment, tota persona 
que condueixi per espais públics un gos potencialment perillós requereix la llicència 
atorgada per l’ajuntament.” 
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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 2 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, disposa que les instal·lacions que alberguin els 
gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi 
d’evitar que els animals en surtin i cometin danys a tercers: 
a) Les parets i tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
b) Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta 
del contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o 
obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat. 
c) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment que hi ha un 
gos d’aquest tipus. 
  
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 Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, 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.  
  
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 a) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, no complir les mesures de seguretat establertes 
per a les instal·lacions que alberguin gossos perillosos, està considerat com a una 
infracció greu. 
  
D'acord amb l'article 7.3 b) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos, 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. 
  
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. 
 
Atès que la competència per a la tramitació de procediments sancionadors en 
matèria de gossos perillosos, llevat d’aquells supòsits en els que la seva competència 
correspongui al Ple, està atribuïda a la Junta de Govern Local per delegació segons 
el Decret 1725-2019 de 18 de juny de 2019. 
  
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 11 de juliol de 
2019. 
   
Aquesta Àrea de Seguretat Ciutadana proposa a la Junta de Govern Local, de 
conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament en la sessió del dia 11 de 
juliol de 2019, l’adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
 
Primer.- INICIAR expedient sancionador contra el senyor amb DNI 52149239M, com 
a presumpte responsable d’una falta lleu i de dues faltes greus per tal com la seva 
conducta pot constituir infraccions de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença 
d’animals potencialment perillosos. 
  
Segon.- INICIAR expedient sancionador contra el senyor DNI 52149239M, com a 
presumpte responsable d’una falta molt greu per tal com la seva conducta pot 
constituir infraccions de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic 
de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. 
  
Tercer.- NOMENAR instructor de l'expedient sancionador al senyor JESUS 
ALEJANDRO HERNANDEZ ESPAÑA, per delegació d’acord amb el Decret de 
l’Alcaldia 2019-1559 de 4 de juny de 2019, 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. 
  
Quart.- REQUERIR al senyor amb NIE 52149239M, que per la tinença o conducció 
d’animals potencialment perillosos en espais públics, ha de formalitzar davant 
d’aquest Ajuntament la tramitació de la llicència administrativa municipal amb el 
compliment dels requisits establerts en la legislació corresponent. 
  
Cinquè.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal 
classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència 
administrativa. 



  JGL/2019/34 – 25/07/2019 – pàg. 15 

  

  
Sisè.- 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. 
  
Setè.- 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. 

  

Àrea d’Urbanisme 

Proposta d’aprovació de la resolució del contracte d’obra consistent en 
l’execució del projecte anomenat “Projecte d’Urbanització del Sector N de les 
Franqueses del Vallès”, subscrit amb la mercantil ABOLAFIO 
CONSTRUCCIONS, SL Y COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A., UNIÓN 
TEMPORAL DE EMPRESAS, degut a la suspensió de les obres per termini 
superior al permès legalment 

Es deixa sobre la taula. 

  

 B) PRECS I PREGUNTES  

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat.  

  

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT  


