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  ACTA  

 

Expedient núm.:  Òrgan col·legiat:  

JGL/2020/28  La junta de govern local  

   

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ  

Tipus de convocatòria  Ordinària 

Tipus de sessió  Pública 

Data  9 de juliol de 2020  

Durada  Des de les 10.02 fins a les 10.11 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 les següents 
propostes sotmeses a deliberació i votació de la Junta de Govern Local són públiques, 
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  

 

Hisenda 
 

Expedient 2699/2020. Aprovació o modificació d'ordenança fiscal reguladora. 
Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de Preus públics generals: Preu públic per la celebració de 
matrimonis civils i Preu públic pel lloguer dels espais del Viver d’Empreses de 
les Franqueses del Vallès per a l’exercici de 2020 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

FETS 
   
1. En data 19 de desembre de 2019, el Ple de l’ajuntament va aprovar definitivament 
per a l’exercici de 2020 i següents la modificació de les Ordenances fiscals 
reguladores dels tributs municipals de les Franqueses del Vallès.  
   
2. La imposició de nous tributs comporta l’adopció dels respectius acords i les 
Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, 
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva 
aplicació. Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació 
hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. Així mateix els textos 
actualitzats de les ordenances fiscals municipals hauran de publicar-se, a fi de donar 
compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
general tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de servir com a eina 
normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora comunicació informativa 
amb els ciutadans. 
   
3. En el marc de l’estat d’alarma declarat el 14 de març de 2020, RD 463/2020, per 
afrontar la gestió de la crisi sanitària provocada per la pandèmia internacional 
causada per la COVID-19, els països han adoptat un conjunt ampli de mesures de 
contenció de la mobilitat de les persones i de reducció de les activitats socials i 
econòmiques. 
   
4. En l’àmbit del Pla de transició per a una nova normalitat, les ordres ministerials  
SND/414/2020 i 458/2020, han fixat mesures de flexibilització social que permeten la 
celebració de cerimònies nupcials que es podran realitzar en instal·lacions, públiques 
o privades, complint-se les mesures higièniques i de distància social. 
   
5. En l’àmbit econòmic els Governs estatals i autonòmics amb la finalitat de 
respondre a les necessitats de recolzament als autònoms i empreses derivat de la 
durada de la situació excepcional originada per l’epidèmia del COVID-19, han aprovat 
un conjunt de mesures legislatives que permeten protegir i donar suport al teixit 
productiu i social, minimitzant l’impacte i facilitant l’activitat econòmica, donant eines 
per a la recuperació de les activitats comercials, industrials i de serveis. Les entitats 
locals, dins del seu marc competencial, han dut a terme mesures urgents per pal·liar 
els efectes econòmics provocats per la crisi. Així l’ajuntament de les Franqueses del 
Vallès ha aprovat diversos decrets de la regidoria d’Hisenda a fi de flexibilitzar el 
pagament de les taxes i preus públics municipals. 
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6. Tenint en compte que els Vivers d'Empreses són un mecanisme rellevant per 
ajudar als emprenedors en els inicis i consolidació del seu projecte empresarial, i es 
considera necessària una mesura d'estímul als emprenedors, amb un marge de 
temps ampli, que els permeti afrontar les dificultats econòmiques i mantenir el seu 
teixit productiu. És per això que amb celeritat, els decrets d’Hisenda de dates 25 de 
març i 29 d’abril de 2020 van aprovar una reducció del 50% de la quota en el preu 
públic pel lloguer de les oficines i tallers del Viver d'Empreses de les Franqueses del 
Vallès en els mesos d’abril a juny. 
   
7. Les cerimònies matrimonials que realitza el Jutjat de Pau de les Franqueses del 
Vallès requereixen d’un espai adequat i suficient  que permeti desenvolupar l’activitat 
indicada en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social. Aquestes 
cerimònies en l’actualitat no poden tenir lloc en l’espai habilitat pel Jutjat de Pau.  
   
8. L’Ajuntament disposa de l’espai de la Sala de Plens per a la celebració de 
matrimonis civils. L’ús d’aquest espai comporta el pagament per part dels interessats 
del preu públic regulat a l’ordenança general de preus públics, dins l’apartat 5è (Preu 
públic per la celebració de matrimonis civils, actes de benvinguda a la comunitat, 
cerimònia civil d’imposició de noms als nounats, i similars). 
   
9. Es proposa la incorporació de la disposició transitòria primera a l’ordenança fiscal 
general reguladora dels Preus públics per recollir els decrets esmentats que 
aprovaren la reducció en el 50% de la quota en el preu públic pel lloguer dels espais 
d’activitat econòmica del Viver d’Empreses, durant els mesos d’abril, maig i juny. 
També s’inclou el servei administratiu de domiciliació bancària d’empreses. 
   
10. Es proposa la incorporació d’una disposició transitòria segona a l’ordenança fiscal 
general reguladora dels Preus públics per introduir una exempció de la quota del preu 
públic per l’ús de l’espai de la Sala de Plens per a la celebració de matrimonis civils 
del Jutjat de Pau, en l’horari d’obertura al públic de l’edifici de l’Ajuntament (dilluns, 
dimecres, dijous i divendres de 8,30 a 14h i dimarts de 8,30 a 18,30h), amb efectes 
de l’1 de juliol fins el 31 de desembre de 2020.   
   
FONAMENTS JURÍDICS 
   
1. L’article 41 a 47 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
determina els aspectes normatius per a la fixació i quantia dels preus públics, i 
exposa que els preus es podran fixar per sota del cost del servei quan ho aconsellin 
raons d’ordre social, benèfic, cultural o d’interès públic. 
   
2. El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment 
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs 
locals. 
   

3. L’acord de Ple d’11 de juliol de 2019 de delegació a la Junta de Govern Local de 
competències plenàries estableix, entre d’altres, l’aprovació de l’establiment i 
modificació dels preus públics (art. 22.2.e) LRBRL). 
   

ATESOS els antecedents de fet i els fonaments de dret exposats anteriorment i 
VISTA la Memòria de la Regidoria d’Hisenda i l’informe de la Intervenció municipal.  



AQUESTA àrea d’Hisenda proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat amb el 
que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny de 2019, publicat al 
BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el Ple de la Corporació local en data 
11 de juliol de 2019, l’adopció dels següents 
  

ACORDS: 
   

Primer.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 
41 i següents del 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 modificació del Preu públic 
pel lloguer dels espais (tallers, oficines) del Viver d’Empreses i pel servei de 
domiciliació d’empresa (ord. 17.1), amb la introducció d’una disposició transitòria que 
regula una reducció del 50% de la quota en el preu públic. La redacció de l’apartat 
esmentat de l’Ordenança fiscal núm. 17 general reguladora dels Preus públics, que 
haurà de regir per a l’exercici 2020, queda com segueix: 
   

“Disposició Transitòria Primera 
   

S’estableix amb efectes de l’1 d’abril i fins el 30 de juny de 2020, una reducció del 
50% de la quota en el preu públic pel lloguer de les oficines i tallers i pel servei de 
domiciliació d’empresa del Viver d'Empreses de les Franqueses del Vallès. 
   

Aquesta reducció s’aplicarà d’ofici, sense necessitat de sol·licitud expressa per part 
dels interessats.” 
   

Segon.- APROVAR provisionalment, de conformitat amb el que disposen els articles 
41 i següents del 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 modificació del Preu públic 
per la celebració de matrimonis civils, actes de benvinguda a la comunitat, cerimònia 
civil d’imposició de noms als nounats, i similars (ord.17.5), amb la introducció d’una 
disposició transitòria que regula una exempció en el preu públic. La redacció de 
l’apartat esmentat de l’Ordenança fiscal núm. 17 general reguladora dels Preus 
públics, que haurà de regir per a l’exercici 2020, queda com segueix: 
   

“Disposició Transitòria Segona 
   

S’estableix, amb efectes de l’1 de juliol i fins el 31 de desembre de 2020, una 
exempció de la quota del preu públic en l’ús de l’espai de la Sala de Plens per a la 
celebració de matrimonis civils del Jutjat de Pau, en l’horari d’obertura al públic de 
l’edifici de l’Ajuntament (dilluns, dimecres, dijous i divendres de 8,30 a 14h i dimarts 
de 8,30 a 18,30h).  
 
Aquesta exempció s’aplicarà quan es sol·liciti la realització dels serveis previstos 
portant-se a terme la reserva del lloc a la data que s’estableixi.” 
   

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació  
d’Ordenances fiscals per a l’exercici de 2020, així com el text refós aprovat, seran 
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 
   

Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’anterior acord 
provisional, així com el text complet de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini 
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província. 
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Durant el període d’exposició pública de l’Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat 
reclamacions, l’acord adoptat restarà definitivament aprovat. 
   

Cinquè.- Publicar l’acord provisional en un diari dels de major difusió per a 
coneixement general. 
   

Sisè.- Comunicar aquest acord a les àrees de Dinamització Econòmica, Presidència i 
de Règim Intern de l’Ajuntament.  

 

Seguretat Ciutadana, Civisme i Convivència 
 

Expedient 3576/2019. Sancionador d'animals.  
Proposta per a la resolució 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. 
  

S’identifica al senyor amb NIE X8605710F, com a responsable que d’una forma 
presumpta ha comès les infraccions. 
 

En data 20 de setembre de 2019 es va efectuar publicació edictal al Butlleti Oficial de 
l’Estat (BOE) de l’acord d’incoació de l’expedient sancionador juntament amb el plec 
de adoptat per Junta de Govern Local en data 25 de juliol de 2019, per la infracció 
que, presumptament, pot constituir la conducta denunciada, oferint a l’inculpat la 
possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat, aplicant una reducció en 
l’import de la sanció. 
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 
   
En data 31 de gener de 2020 es va publicar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 27, 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.  
   
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.  

https://gestiona-04.espublico.com/dossier.81


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. 
   

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. 
   

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. 
   

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. 
   

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.  
   

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.  
   

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. 
   

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.  
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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. 
   

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 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 el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny 
de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el Ple de la 
Corporació local en data 11 de juliol de 2019, l’adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
   

Primer.- Tenint en compte tot allò exposat amb anterioritat, IMPOSAR al senyor amb 
NIE X8605710F, 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 considerats potencialment 
perillosos 
   

Segon.- IMPOSAR al senyor amb NIE X8605710F, 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 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos 
   

Tercer.- IMPOSAR al senyor amb NIE X8605710F, 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) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos 
   

Quart.- IMPOSAR al senyor amb NIE X8605710F, 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. 
   

Cinquè.- APROVAR la liquidació núm. 2045000012, per import de 2.764,66 euros en 
concepte de la sanció imposada com a 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 i 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. 
   

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

Setè.- 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.  
   

Vuitè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada fent-li avinent els 
recursos que pot interposar contra aquesta. 
   

Novè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’Àrea d’Hisenda als efectes que 
se’n derivin. 

https://gestiona-04.espublico.com/dossier.81
https://gestiona-04.espublico.com/dossier.81
https://gestiona-04.espublico.com/dossier.81
https://gestiona-04.espublico.com/dossier.81
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Expedient 3578/2019. Sancionador d'animals.  
Proposta per a la resolució 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.  
   
S’identifica al senyor amb NIE Y4067311M, com a responsable que d’una forma 
presumpta ha comès les infraccions. 
   
En data 20 de setembre de 2019 es va efectuar publicació edictal al Butlletí Oficial de 
l’Estat (BOE) de l’acord d’incoació de l’expedient sancionador juntament amb el plec 
de adoptat per Junta de Govern Local en data 25 de juliol de 2019, per la infracció 
que, presumptament, pot constituir la conducta denunciada, oferint a l’inculpat la 
possibilitat de reconeixement voluntari de la responsabilitat, aplicant una reducció en 
l’import de la sanció. 
   
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 
   
En data 31 de gener de 2020 es va publicar la proposta de resolució de l’expedient 
sancionador al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) núm. 27, 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.  
   
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.  
   
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. 
   
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. 
   



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. 
   

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. 
   

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.  
   

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.  
   
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. 
   

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.  
  

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.  
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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 13.2 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. 
 
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 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 el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny 
de 2019, publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el Ple de la 
Corporació local en data 11 de juliol de 2019, l’adopció dels següents, 
  
ACORDS: 
  

Primer.- IMPOSAR al senyor amb NIE Y4067311M, 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 
considerats potencialment perillosos. 
   

Segon.- IMPOSAR al senyor amb NIE Y4067311M, 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) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
   

Tercer.- IMPOSAR al senyor amb NIE Y4067311M, 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 e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença de gossos 
considerats potencialment perillosos. 
   

Quart.- IMPOSAR al senyor amb NIE Y4067311M, 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) Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic 
de la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos. 
 
Cinquè.- IMPOSAR al senyor amb NIE Y4067311M, 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 
   

Sisè.- APROVAR la liquidació núm. 2045000011, per import de 3.065,18 euros en 
concepte de la sanció imposada com a 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 i 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. 
   
Setè.- ADVERTIR de la prohibició de la tinença i conducció de qualsevol animal 
classificat com potencialment perillós sense la prèvia obtenció d’una llicència 
administrativa. 
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Vuitè.- 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.  
 
Novè.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona interessada fent-li avinent els 
recursos que pot interposar contra aquesta. 
   
Desè.- DONAR COMPTE d’aquesta Resolució a l’Àrea d’Hisenda als efectes que 
se’n derivin. 

 

Obres, Serveis i Mobilitat 
 

Expedient 3028/2016. Contracte de Gestió de Serveis Públics mitjançant la 
Modalitat de Concessió, per Procediment Obert, Oferta Econòmicament més 
Avantatjosa, Diversos Criteris d'Adjudicació.  
Proposta d'aprovació de la modificació del contracte per a la gestió del servei 
públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del 
Vallès 

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat 

ATÈS que el Ple de l’ajuntament de les Franqueses del Vallès, en sessió del 28 de 
juliol de 2016, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’adjudicació a l’empresa SERVEIS 
REUNITS, SA, el contracte de gestió del servei públic de recollida de residus i neteja 
viària del municipi de les Franqueses del Vallès, per un import de 1.420.745,17 (IVA 
exclòs). 

   
TENINT EN COMPTE que durant l’execució del servei s’ha vist la necessitat de 
procedir a la modificació del contracte. 

   
VISTOS els informes tècnics que detallen les modificacions. 

   
ATÈS que la clàusula 31.5 del plec de clàusules administratives que regeix el 
contracte estableix que les modificacions no podran superar mai el 10% del preu 
anual d’adjudicació del contracte. 

   
ATÈS que la modificació del contracte preveu un import de 1.562.587,15 € anual, (IVA 
exclòs), resultant per tant un increment de 141.841,98 € més IVA, respecte del 
contracte original. Aquest import suposa un increment del 9,98 de l’import del 
contracte inicial.  

  
ATÈS que s’ha atorgat el preceptiu tràmit d’audiència a l’empresa prestadora del 
servei.  



ATÈS que les clàusules 32 i 33 del plec de clàusules administratives particulars que 
van regir la licitació, estableix els motius justificatius de les modificacions del 
contracte, així com el procediment a seguir 

   
VIST l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient. 
   
DE CONFORMITAT amb allò que preveuen els articles 105 a 108 del Real Decret 
Legislatiu 3/2011, de de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic. 

   
Aquesta Àrea d’Obres i Serveis proposa a la Junta de Govern Local, de conformitat 
amb el que disposa el Decret d’Alcaldia núm. 1727/2019, de 18 de juny de 2019, 
publicat al BOPB en data 27 de juny de 2019 i assabentat el Ple de la Corporació 
local en data 11 de juliol de 2019, l’adopció dels següents  

 
ACORDS: 

 
Primer.- APROVAR la modificació del contracte el contracte de gestió del servei 
públic de recollida de residus i neteja viària del municipi de les Franqueses del Vallès, 
per tal d’incloure les noves necessitats de servei detectades, de conformitat amb la 
part expositiva de la present resolució i els informes tècnics emesos al respecte. Les 
modificacions operades consisteixen en: 

   
Servei de recollida de residus Modificacions Import anual 

Recollida paper Increment de 5,42 hores de servei a la setmana. 11.516,08 

Recollida envasos Increment de 4 hores de servei a la setmana 11.458,03 

Servei voluminosos Increment de 7 hores a la setmana. 22.833,77 

Total servei  49.807,87 

  
El nou import del contracte és de 1.562.587,15 € anuals (IVA exclòs), segons el detall 
següent: 
   

Concepte Tipus Modificació 2020 

    lmport 

Neteja viaria   801.094,49 

Recollida   594.924,53 

Instal·lacions i serveis comuns   58.571,05 

Amortitzacions, finançament i assegurances   4.408,20 

i assegurances     

Total   1.458.998,27 

Control  de qualitat 14,549,40 1,00% 14.589,98 

Cost  anual campanyes 1,00 % 1,00% 14.589,98 

Total   1.488.178,24 

Despeses generals 3,00% 44.645,35 

Benefici industrial 2,00% 29.763,56 

Total   1.562.587,15 

IVA 10,00%   

Total contracte   1.718.845,86 
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Segon.- AUTORITZAR la despesa per un import total de 29.339,33 euros en 
concepte de modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida de 
residus i neteja viària pel termini corresponent a l’any 2020, amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 2020.05.1621.227001.01 
   

Tercer.- AUTORITZAR les despeses pels exercici futurs que tot seguit es detallen, 
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries que es detallen, restant condicionada la 
despesa dels exercicis futurs a l’existència de consignació pressupostària suficient: 
   

EXERCICI CONCEPTE APLICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA IMPORT 

EXERCICI 2021 RECOLLIDA RMO 2021 / 05 / 1621 / 227001 / 01 58.678,65 

EXERCICI 2022 RECOLLIDA RMO 2022 / 05 / 1621 / 227001 / 01 58.678,65 

EXERCICI 2023 RECOLLIDA RMO 2023 / 05 / 1621 / 227001 / 01 58.678,65 

  
Quart.- Instar a l’empresa SERVEIS REUNITS, S.A. adjudicatària del contracte per a 
la formalització del modificat del mateix en el termini de 15 dies hàbils a comptar des 
del següent al de la recepció de la notificació de la present resolució, de conformitat 
amb allò que preveu l'article 156 del TRLCSP, havent d'acreditar-se amb caràcter 
previ a la formalització l'haver-se efectuat el reajustament de la garantia. 
  

Cinquè.- NOTIFICAR aquests acords als interessats en l’expedient. 

 

B) PRECS I PREGUNTES  

  

No es produeix cap intervenció en aquest apartat.  

  

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT 


