ESBORRANY ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Núm: 11/2019
Caràcter: Ordinària
Data: 26/07/2019
Horari: De 09:15h a 09:30h
Lloc: Palau Municipal
Hi assisteixen:
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

Carles Pellicer Punyed, alcalde-president
Noemí Llauradó Sans
Montserrat Villella Cuadrada
Daniel Rubio Angosto
Daniel Recasens Salvador
Teresa Pallarès Piqué
Montserrat Flores Juanpere
Carles Prats Alonso
M. Luz Caballero Gabas
Jaume Renyer Alimbau, secretari general
S'ha excusat:
Montserrat Caelles Bertran
ORDRE DEL DIA
1. Informació de l'Alcaldia
2. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la
prolongació del carrer Segrià fins el carrer Vallespir de la Urbanització El Pinar de Reus,
promogut pel senyor Jaume Pallejà Monné.
Seguidament es tractarà en sessió pública els temes següents:
3. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball de dos
treballadores de l'Institut de Formació i Empresa Mas Carandell.
4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d’un treballador
l’empresa municipal REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (REDESSA).
5. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
Assumptes sobrevinguts, si s'escau.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Oberta la sessió, la presidència proposa, i així s'acorda per unanimitat, declarar
d'urgència el següent assumpte per a ser inclòs a l'ordre del dia:
2.b) Urbanisme i Movilitat – Unitat de Serveis. Autorització de la nova zona blava
regulada mitjançant parquímetre, a l’avinguda Josep Laporte amb Avinguda
Universitat.
1. Informació de l'Alcaldia
El Sr. Pellicer informa del següent:
•
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•
•
•
•

De la sortida de la caminada popular nocturna «Rutes Reus» des del Pavelló
Olímpic Municipal.
Del lliurament dels premis cursa Ekidem al Pavelló Olímpic Municipal.
De la recepció de l'Ajuntament de Reus a Abdessamad Oukhelfen, bronze als
Campionats d’Europa d’atletisme.
De la visita al Taller Baix Camp per veure la nova línia d'activitat al carrer Joan
Oliver.
De la visita institucional de la Sra. Saloua Bichri, cònsul general de Marroc a
Tarragona, Lleida i Aragó.

2. Gestió Urbanística. Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització de la
prolongació del carrer Segrià fins el carrer Vallespir de la Urbanització El
Pinar de Reus, promogut pel senyor Jaume Pallejà Monné.
«Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en sessió de
data 17 de maig de 2019, mitjançant el qual es va aprovar inicialment el Projecte
d'urbanització de la prolongació del carrer Segrià fins el carrer Vallespir de la
Urbanització El Pinar de Reus, promogut pel senyor Jaume Pallejà Monné.
Atès que l'esmentat projecte d'urbanització ha estat sotmès a informació pública
durant el termini d'un mes mitjançant edictes publicats al diari El Punt Avui del 31 de
maig de 2019, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona del 4 de juny de 2019, al
tauler d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament, així com també ha estat concedida
audiència a les persones interessades, amb citació personal, sense que s'hagin
formulat al·legacions.
Vistos els informes dels serveis tècnics i dels serveis jurídics municipals, que consten a
l'expedient.

D’acord amb l’establert a l'article 89.6 en relació al 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d'agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme; i en ús de la
competència delegada pel Decret d'alcaldia núm. de data 10 de juliol de 2019 (BOPT
22/7/2019).
En conseqüència es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer.- Aprovar definitivament el Projecte d'urbanització de la prolongació del carrer
Segrià fins el carrer Vallespir de la Urbanització El Pinar de Reus, promogut pel senyor
Jaume Pallejà Monné, en el benentès que s'haurà de tenir en consideració complir amb
la normativa de les característiques de la senyalització viària d'aquest Ajuntament.
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Segon.- Manifestar al senyor Jaume Pallejà Monné que, d'acord amb el que
estableixen els articles 106.3 i 107.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, disposa del
termini d'un any a comptar des del dia següent al de la notificació d’aquest acord, per
assegurar l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la garantia
corresponent, per l’import del 12% del valor de les obres d’urbanització, amb
l'advertiment que la seva formalització és requisit previ per a la publicació de l’acord
d’aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la Província i condició d’eficàcia de la seva
executivitat.
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Aquest acord és definitiu en via administrativa i contra ell es pot interposar recurs
contenciós administratiu davant dels Jutjats del Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció
d’aquesta notificació.
No obstant això, amb caràcter potestatiu es podrà interposar recurs previ de reposició
davant l’òrgan que ha dictat l’acte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà
de la recepció de la present notificació.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Assumpte sobrevingut
A continuació, es passa a tractar l’assumpte admès al començament de la sessió i que
s'ha declarat d'urgència, atès que es compleix el quòrum necessari exigit per l'article
103.3 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:
2.b) Urbanisme i Movilitat – Unitat de Serveis. Autorització de la nova zona
blava regulada mitjançant parquímetre, a l’avinguda Josep Laporte amb
Avinguda Universitat.
"Atès que Reus Mobilitat i Serveis SA (RMS) va presentar escrit al registre general
d'entrada de l'Ajuntament de Reus en data 10 de desembre de 2018 i 18 de gener der
2019, en el que exposa que ateses les consideracions contingudes en l’informe de la
Guàrdia Urbana, Mobilitat i Circulació de l’Ajuntament de Reus i l’estudi econòmic per
a la gestió i explotació de l’àrea d’aparcament regulat de superfície del nou Hospital
de Reus, es desprèn que és convenient per a satisfer les necessitats de mobilitat i
d’aparcament de la zona on s’ubica, la implantació d’una zona blava regulada
mitjançant parquímetre, en el solar situat en la confluència entre l’avinguda del Dr.
Joan Laporte i l’avinguda de la Universitat.
Atès que en les esmentades sol·licituds de RMS es posa de manifest que "previs els
tràmits pertinents, es procedeixi a la inclusió en una nova zona denominada Zona H
amb una nova tarifa (ordenança fiscal 18) de 0,50 euros/hora (Iva inclòs) amb un
màxim de 2.00 euros per dia natural i un límit màxim d’estacionament de 12 hores
diàries (dilluns a dissabte).
Atès que segons informe emès pel sotsinspector de la Guàrdia Urbana, es posa de
relleu que "la guàrdia urbana, mobilitat i circulació considera apropiat que es doni un
ús adequat i regulat als llocs on es pretén ubicar la nova zona blava».
Atès que Reus Mobilitat i Serveis SA té per objecte la gestió dels aparcaments i els
parquímetres de zona blava del municipi de Reus.
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La Junta de Govern Local, ACORDA:

1. AUTORITZAR a Reus Mobilitat i Serveis SA, la implantació i gestió de l'aparcament
ubicat en el carrer Dr. Joan Laporte i l’avinguda de la Universitat en una nova zona
denominada zona H amb una nova tarifa, segons consta en la part expositiva del
present acord així com la corresponent adequació, senyalització i instal·lació de les
màquines expenedores de tiquets.
L'aplicació de la nova tarifa resta condicionada a la seva aprovació definitiva.
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La present autorització, en tot cas, resta condicionada al respecte dels espais de
via pública reservats per guals, zones de càrrega i descàrrega, parades
d'estacionament de discapacitats i les zones de contenidors existents en els
emplaçaments autoritzats, en el seu cas.

2. NOTIFICAR a Reus Mobilitat i Serveis SA totes les noves llicències d'ocupació de la
via pública d'us temporal sol·licitades pels particulars. Aquestes llicències seran
comunicades per part del Departament que gestioni i tramiti les esmentades
llicències.

3. COMUNICAR el present acord a Reus Mobilitat i Serveis SA i a la Unitat de
Mobilitat.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
A les 9:24h es tracten en sessió pública els temes següents:
En relació amb el punt núm. 5 de l'ordre del dia, que no ha estat tractat amb caràcter
previ per la Comissió Informativa corresponent, la presidència proposa i així s'acorda
per unanimitat, declarar la seva urgència per a ser tractat a la Junta de Govern Local
al final de la part pública.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS D'HISENDA I SERVEIS GENERALS
3. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball de dos
treballadores de l'Institut de Formgació i Empresa Mas Carandell.
3.a) «Atès que la senyora Lluïsa Rabasó Bonet és treballadora de l’Institut Municipal
de Formació i Empresa «Mas Carandell», en virtut del contracte per obra o servei en
règim de temps complert com a tècnica mitjana adscrita al servei de formació i
qualificació.
Atès que la Sra. Rabasó ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de l'activitat que
desenvolupa a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» amb una
activitat privada que consisteix en l'activitat de professora de comptabilitat.
Vist l'informe emès per la tècnica responsable del servei de RRHH i la direcció de
d’Institut, de data 25 de març de 2019, en el sentit que s’informa favorablement la
concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball per la treballadora al
servei d’aquest Institut, Sra. Lluïsa Rabasó Bonet, amb l’activitat demanada, sempre
que no concorrin elements que impossibilitin l’autorització de la concessió de la
compatibilitat sol·licitada, d’acord amb la normativa vigent.
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Vistos els informes jurídics emesos pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de
data 29 de març i 9 de juliol de 2019, que conclouen que no concorren elements
normatius que impossibilitin "ex lege" l’autorització de la concessió de la
compatibilitat sol·licitada.
Considerant que, segons consta als informes expressats als paràgrafs anteriors,
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell, és un organisme autònom
de l’Ajuntament de Reus.
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Atès que el personal de l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» es
troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i (art. 2.1.g:
«g) el personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público,
fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un
50 % con subvenciones u otros ingresos procedentes de les Administraciones
Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les
corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen»).
Vist el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles 11 i
següents de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una
activitat privada per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues lleis.
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l'ens que
correspongui resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès que el Ple de Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019, delegà
en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del Ple de la
Corporació.
Per tot l'exposat amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Autoritzar a la Sra. Lluïsa Rabasó Bonet la compatibilitat del contracte que
ostenta a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a la
realització de tasques com a tècnica mitjana adscrita al servei de formació i
qualificació, encarregant-se de la gestió de cursos de formació per a persones
desocupades, amb una activitat privada que consisteix en l'activitat de professora de
comptabilitat.
SEGON: L'autorització atorgada a la Sra. Rabasó resta condicionada al compliment
per la seva part de la jornada i l'horari de treball a l’Institut Municipal de Formació i
Empresa «Mas Carandell», i a l'estricte compliment de les limitacions legals
establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei 21/1987.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
3.b) «Atès que la senyora Rosa Maria Casas Villodre és treballadora de
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», en virtut del
contracte per obra o servei en règim de temps complert com a tècnica
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mitjana realitzant tasques d’orientació i acompanyament dins el programa
UBICAT.
Atès que la Sra. Casas ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de l'activitat que
desenvolupa a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» amb una
activitat privada que consisteix impartir docència en cursos de certificat de
professionalitat de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, per compte
propi, de manera esporàdica.
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Vist l'informe emès per la tècnica responsable del servei de RRHH i la direcció de
d’Institut, de data 25 d’abril de 2019, en el sentit que s’informa favorablement la
concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de treball per la treballadora al
servei d’aquest Institut, Sra. Rosa Maria Casas Villodre, amb l’activitat demanada,
sempre que no concorrin elements que impossibilitin l’autorització de la concessió de
la compatibilitat sol·licitada, d’acord amb la normativa vigent.
Vistos els informes jurídics emesos pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de
data 31 de maig i 9 de juliol de 2019, que conclouen que no concorren elements
normatius que impossibilitin «ex lege» l’autorització de la concessió de la
compatibilitat sol·licitada.
Considerant que, segons consta als informes expressats als paràgrafs anteriors,
l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell, és un organisme autònom
de l’Ajuntament de Reus.

Atès que el personal de l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell» es
troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei 53/1984, de 26 de desembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques, i (art. 2.1.g:
«g) el personal al servicio de entidades, corporaciones de derecho público,
fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se doten ordinariamente en más de un
50 % con subvenciones u otros ingresos procedentes de les Administraciones
Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les
corporacions locals i dels ens, els organismes i les empreses que en depenen»).
Vist el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles 11 i
següents de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una
activitat privada per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues lleis.
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l'ens que
correspongui resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local les competències de caràcter delegable del Ple de
la Corporació.
Per tot l'exposat amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
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PRIMER: Autoritzar a la Sra. Rosa Maria Casas Villodre la compatibilitat del contracte
que ostenta a l’Institut Municipal de Formació i Empresa «Mas Carandell», per a la
realització de tasques d’orientació i acompanyament dins el programa UBICAT, amb
una activitat privada que consisteix en impartir classes de certificat de professionalitat
de la família de serveis socioculturals i a la comunitat, per compte propi, de manera
esporàdica.
SEGON: L'autorització atorgada a la Sra. Casas resta condicionada al compliment per
la seva part de la jornada i l'horari de treball a l’Institut Municipal de Formació i
Empresa «Mas Carandell», i a l'estricte compliment de les limitacions legals
establertes a la Llei 53/1984, i a la Llei 21/1987.»
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
Signat electrònicament
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4. Assessoria Jurídica. Sol·licitud de compatibilitat del lloc de treball d’un
treballador l’empresa municipal REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA
(REDESSA).
«Atès que el senyor Gabriel Domènech Fernández és treballador de l’empresa
municipal REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA (d’ara en endavant, REDESSA), en
virtut del contracte temporal a jornada completa per a la realització de les tasques de
responsable de Transformació Digital i Innovació de REDESSA.

Atès que el Sr. Domènech ha sol·licitat que s'autoritzi la compatibilitat de l'activitat
que desenvolupa a REDESSA amb una activitat privada que consisteix en l'activitat de
Clúster Manager al Clúster TIC Catalunya Sud.
Vist l'informe emès pel gerent de REDESSA, de data 23 d’abril de 2019, en el sentit
que s’informa favorablement la concessió de la compatibilitat de l’exercici del lloc de
treball pel treballador al servei d’aquesta empresa, Sr. Gabriel Domènech Fernández,
amb l’activitat demanada.
Vistos els informes jurídics emesos pels serveis jurídics de l'Ajuntament de Reus, de
data 26 d'abril i 9 de juliol de 2019, que conclouen que no concorren elements
normatius que impossibilitin «ex lege» l’autorització de la concessió de la
compatibilitat sol·licitada.
Considerant que, segons consta als informes expressats als paràgrafs anteriors,
l’empresa REDESSA és una societat unipersonal que pertany íntegrament a
l’Ajuntament de Reus mitjançant la societat Reus Serveis Municipals SA.
Atès que el personal de REDESSA es troba inclòs en l’àmbit d’aplicació de la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
Administracions Públiques, i (art. 2.1.g: «g) el personal al servicio de entidades,
corporaciones de derecho público, fundaciones y consorcios cuyos presupuestos se
doten ordinariamente en más de un 50 % con subvenciones u otros ingresos
procedentes de les Administraciones Públicas”) i de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat (art. 1.2.d: «el personal al servei de les corporacions locals i dels ens, els
organismes i les empreses que en depenen»).
Vist el que disposen els articles 11 a 15 de les lleis 21/1987, i els articles 11

i
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següents de la Llei 53/1984, en relació als requisits i limitacions per a l'exercici d'una
activitat privada per part del personal inclòs en l'àmbit d'aplicació d'ambdues lleis.
Atès que de conformitat amb els articles 14 de la llei 53/1984, i 21 de la Llei 21/1987,
correspon al Ple de la Corporació, previ informe, en el seu cas, del director de l'ens que
correspongui resoldre les sol·licituds de compatibilitat.
Atès que el Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 3 de juliol de 2019,
delegà en la Junta de Govern Local totes les competències de caràcter delegable del
Ple de la Corporació.
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Per tot l'exposat amb el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Serveis
d'Hisenda i Serveis Generals, es proposa la Junta de Govern Local l'adopció dels
següents acords:
PRIMER: Autoritzar al Sr. Gabriel Domènech Fernández la compatibilitat del contracte
que ostenta a REUS DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, SA, per a la realització de
tasques de responsable de Transformació Digital i Innovació de REDESSA amb una
activitat privada que consisteix en l'activitat de Clúster Manager al Clúster TIC
Catalunya Sud.
SEGON: L'autorització atorgada al Sr. Domènech resta condicionada al compliment
per la seva part de la jornada i l'horari de treball a REUS DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC, SA, i a l'estricte compliment de les limitacions legals establertes a la Llei
53/1984, i a la Llei 21/1987."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
A continuació, es passa a tractar l’assumpte admès al començament de la
sessió pública i que s'ha declarat d'urgència, atès que es compleix el quòrum
necessari exigit per l'article 103.3 del Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya:
5. Medi Ambient. Resolució de procediments sancionadors per infracció de la
normativa sobre tinença d'animals potencialment perillosos.
5.1) Exp. 686/2018
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat en data 25 de febrer de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. J.A.D., per la suposada infracció de l’article 13.2.d) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos
potencialment perillós sense morrió.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 6 de maig del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada
a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
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En data 6 de maig del 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. J.A.D., sense que
per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. J.A.D.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Imposar al Sr. J.A.D., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió el dia 24 de febrer de 2018.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
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La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

5.2) Exp. 841/2018

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25
d’abril del 2018, notificat mitjançant publicació en el BOE el dia 24 d’agost de 2018, es
va requerir al Sr. A.B. per tal que presentés sol·licitud i tota la documentació per a
obtenir la corresponent llicència per la tinença i conducció d’un gos potencialment
perillós.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat en data 8 de març de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. A.B., per la suposada infracció de 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, i en termes similars l'article 3 del Real Decret 287/2002, de
22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la obtenció de la llicència per
la tinença d’un animal de l’espècie canina potencialment perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 1 d’abril del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 7 de maig del 2019, es notifica mitjançant publicació en el BOE la proposta de
resolució al Sr. A.B., sense que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat
documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. A.B.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
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En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

Primer.- Imposar al Sr. A.B., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.3) Exp. 853/2018
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 3 de
maig del 2018, notificat en data 10 de maig del 2018, es va requerir a la Sra. I.M.A.
per tal que presentés sol·licitud i tota la documentació per a obtenir la corresponent
llicència per la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat mitjançant publicació al Butlletí Oficial de l’Estat en data 25
d’abril de 2019, es va iniciar un procediment sancionador contra la Sra. I.M.A., per la
suposada comissió d’una infracció de caràcter greu tipificada a l’article 13.2.d) i d’una
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infracció de caràcter molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre sobre el Regim Jurídic per la tinença d’animals potencialment perillosos.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

En data 20 de maig de 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 € a l’empara a l’article 13.2.d) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un
gos potencialment perillós sense morrió el dia 12 de febrer de 2018, una sanció de
300,51 € a l’empara a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment perillós
sense morrió el dia 25 d’abril de 2018 i de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5
de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt
greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
Consta a la proposta de resolució que els fets van succeir el 12 i 25 d’abril del 2017,
pel que s’esmena l’error material atès que la data correcta és al 2018, d’acord amb
l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
En data 3 de juliol de 2019, es notifica, mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial
de l’Estat, la proposta de resolució a la Sra. I.M.A., sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. I.M.A.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- IMPOSAR a la Sra. I.M.A. com a responsable de la infracció de caràcter greu,
tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en la
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presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment perillós sense morrió el dia
12 de febrer de 2018, la sanció de 300,51 euros.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. I.M.A. com a responsable de la infracció de caràcter greu,
tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en la
presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment perillós sense morrió el dia
25 d’abril de 2018, la sanció de 300,51 euros.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. I.M.A. , com a responsable de la infracció de caràcter
molt greu, tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre,
consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos potencialment perillós, la
sanció de 2.404,06 euros.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.4) Exp. 854/2018
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 3 de
maig del 2018, notificat en data 23 de maig del 2018, es va requerir al Sr. T.F. per tal
que presentés sol·licitud i tota la documentació per a obtenir la corresponent llicència
per la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat en data 18 de març de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. T.F., per la suposada comissió d’una infracció de caràcter
greu tipificada a l’article 13.2.d) i d’una infracció de caràcter molt greu tipificada a
l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Regim Jurídic per la
tinença d’animals potencialment perillosos.
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S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 16 d’abril del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 € a l’empara a l’article 13.2.d) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un
gos potencialment perillós sense morrió el dia 23 de febrer de 2018 i de 2.404,06
euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la
provada comissió d’una infracció molt greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa
llei.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

En data 29 d’abril del 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. T.F., sense que
per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. T.F.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.

En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. T.F., com a responsable de la infracció de caràcter greu,
tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en la
presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment perillós sense morrió el dia
23 de febrer de 2018, la sanció de 300,51 euros.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. T.F., com a responsable de la infracció de caràcter molt greu,
tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en no
disposar de llicència per la tinença d’un gos potencialment perillós, la sanció de
2.404,06 euros.
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S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.

5.5) Exp. 852/2018
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 3 de
maig del 2018, notificat en data 11 de maig del 2018, es va requerir al Sr. J.M.V. per tal
que presentés sol·licitud i tota la documentació per a obtenir la corresponent llicència
per la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat en data 8 de març de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. J.M.V., per la suposada comissió d’una infracció de caràcter
greu tipificada a l’article 13.2.d) i d’una infracció de caràcter molt greu tipificada a
l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Regim Jurídic per la
tinença d’animals potencialment perillosos.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 1 d’abril del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 € a l’empara a l’article 13.2.d) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un
gos potencialment perillós sense morrió el dia 30 de gener de 2018 i de 2.404,06
euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la
provada comissió d’una infracció molt greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa
llei, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos potencialment
perillós.
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En data 8 d’abril del 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. J.M.V., sense que
per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. J.M.V.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.

En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. J.M.V., com a responsable de la infracció de caràcter greu,
tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en la
presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment perillós sense morrió el dia
30 de gener de 2018, la sanció de 300,51 euros.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J.M.V., com a responsable de la infracció de caràcter molt
greu, tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en
no disposar de llicència per la tinença d’un gos potencialment perillós, la sanció de
2.404,06 euros.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
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Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.6) Exp. 1012/2018
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig del 2018, notificat en data 22 de maig del 2018, es va requerir al Sr. H.B. per tal
que presentés sol·licitud i tota la documentació per a obtenir la corresponent llicència
per la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat en data 5 d’abril de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. H.B., per la suposada comissió d’una infracció de caràcter
greu tipificada a l’article 13.2.d) i d’una infracció de caràcter molt greu tipificada a
l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el Regim Jurídic per la
tinença d’animals potencialment perillosos.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 26 d’abril del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 € a l’empara a l’article 13.2.d) de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un
gos potencialment perillós sense morrió el dia 4 de febrer de 2018 i de 2.404,06 euros
a l’empara de l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, per la provada
comissió d’una infracció molt greu qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei, per
no disposar de la corresponen llicència per tinença d’un gos potencialment perillós.
En data 6 de juny del 2019, es notifica, mitjançant publicació d’edicte al Butlletí Oficial
de l’Estat, la proposta de resolució al Sr. H.B., sense que per la seva part s'hagin
formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol tipus de
proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. H.B.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
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D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
PRIMER.- IMPOSAR al Sr. H.B., com a responsable de la infracció de caràcter greu,
tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en la
presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment perillós sense morrió el dia
4 de febrer de 2018, la sanció de 300,51 euros.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. H.B., com a responsable de la infracció de caràcter molt greu,
tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, consistent en no
disposar de llicència per la tinença d’un gos potencialment perillós, la sanció de
2.404,06 euros.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.7) Exp. 1023/2018
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig de 2018, notificat en data 26 de maig del 2018, es va requerir al Sr. D.R.R. per
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tal que presentés sol·licitud i tota la documentació per a obtenir la corresponent
llicència per la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós.

Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 26 de
febrer de 2019, notificat en data 12 de març de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. D.R.R., per la suposada infracció de 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, per no disposar de llicència per la tinença d’un gos
considerat potencialment perillós.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 24 d’abril del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 9 de maig del 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. D.R.R., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. D.R.R.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
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Primer.- Imposar al Sr. D.R.R., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.8) Exp. 1025/2018
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig de 2018, notificat en data 27 de juny del 2018, es va requerir al Sr. J.M.M.G. per
tal que presentés sol·licitud i tota la documentació per a obtenir la corresponent
llicència per la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós.
Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer de 2019, notificat en data 19 de març de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. J.M.M.G., per la suposada infracció de 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, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
considerat potencialment perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

En data 5 d’abril del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
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En data 3 de juliol de 2019, es notifica , mitjançant publicació d’edicte al Butlletí
Oficial de l’Estat, la proposta de resolució al Sr. J.M.M.G., sense que per la seva part
s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la pràctica de qualsevol
tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. J.M.M.G.

Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Imposar al Sr. J.M.M.G, una sanció de 2.404,06 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999, de
23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
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La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.9) Exp. 1026/2018
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 8 de
maig del 2018, notificat en data 9 d’octubre del 2018 mitjançant edicte, es va requerir
a la Sra. G.E.R.N. per tal que presentés sol·licitud i tota la documentació per a obtenir
la corresponent llicència per la tinença i conducció d’un gos potencialment perillós.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
06/09/2019

Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat en data 6 d’abril de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra la Sra. G.E.R.N., per la suposada infracció de 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, i en termes similars l'article 3 del Real Decret 287/2002, de
22 de març, pel que es desenvolupa la Llei 50/1999, per la obtenció de la llicència per
la tinença d’un animal de l’espècie canina potencialment perillós.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 6 de maig del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 2.404,06 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció molt greu
qualificada a l’article 13.1.b) de la mateixa llei.
En data 6 de juny del 2019, es notifica la proposta de resolució a la Sra. G.E.R.N.,
sense que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o
proposat la pràctica de qualsevol tipus de proves.

Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. G.E.R.N.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
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En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Imposar a la Sra. G.E.R.N., una sanció de 2.404,06 euros com a responsable
de la comissió d’una infracció molt greu tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999,
de 23 de desembre, consistent en no disposar de llicència per la tinença d’un gos
potencialment perillós.
Signat electrònicament
Jaume Renyer Alimbau
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S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.

Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.10) Exp. 1134/2018
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 1 de
març de 2019, notificat en data 19 de març de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. A.M.R., per la suposada infracció de l’article 13.2.d de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos
potencialment perillós sense morrió, el dia 16 de maig del 2018.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
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En data 16 d’abril de 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada
a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
En data 25 d’abril del 2019, es notifica la proposta de resolució al el Sr. A.M.R., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. A.M.R.
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D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Imposar al Sr. A.M.R., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió el dia 16 de maig de 2018.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
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Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.11) Exp. 1200/2018
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"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat en data 22 de març de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra el Sr. Y.O.C.A., per la suposada infracció de l’article 13.2.d de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos
potencialment perillós sense morrió el dia 20 de març del 2018.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 24 d’abril del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada
a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
En data 8 de maig del 2019, es notifica la proposta de resolució al Sr. Y.O.C.A., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable el Sr. Y.O.C.A.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
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En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Imposar al Sr. Y.O.C.A., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió el dia 20 de març de 2018.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:

Signat electrònicament
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a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
5.12) Exp. 1202/2018
"Per Decret del Regidor delegat de l’Àrea de Medi Ambient i Ocupació de data 25 de
febrer del 2019, notificat en data 25 de març de 2019, es va iniciar un procediment
sancionador contra la Sra. E.A.L., per la suposada infracció de l’article 13.2.d de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos
potencialment perillós sense morrió el dia 4 d’abril del 2018.
S’ha tramitat el corresponent procediment sancionador d’acord amb el que preveuen
els articles 64 i següents de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
En data 26 d’abril del 2019, l’instructor emet proposta de resolució en la qual es
proposa imposar una sanció de 300,51 euros a l’empara de l’article 13.5 de la Llei
50/1999, de 23 de desembre, per la provada comissió d’una infracció greu qualificada
a l’article 13.2.d) de la mateixa llei.
En data 25 de maig del 2019, es notifica la proposta de resolució a la Sra. E.A.L., sense
que per la seva part s'hagin formulat al·legacions, aportat documents o proposat la
pràctica de qualsevol tipus de proves.
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Atès que de la instrucció del procediment resulten provats els fets imputats i que en
resulta responsable la Sra. E.A.L.
D’acord amb l’article 13 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, segons modificació feta per la llei 7/2004, de 16
de juliol, de mesures fiscals i administratives, la competència correspon al ple de
l’ajuntament, no obstant, s’ha delegat a la Junta de Govern Local, segons acord del Ple
de la Corporació en reunió de data 3 de juliol del 2019, de conformitat amb l’article
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local.
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D’acord amb l’article 133 del Reglament orgànic de l’Ajuntament de Reus, en relació
amb l’article 123 i 126 del Real decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, en supòsits d’urgència, la Junta de Govern podrà adoptar acords sobre
assumptes no dictaminats per la corresponent Comissió informativa, però es donarà
compte a la Comissió Informativa de l’acord adoptat.
En el present supòsit, la urgència ve determinada per la propera caducitat de
l’expedient per transcurs del termini establert a l’article 16 del Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat, i l’article 20 de l’Ordenança general reguladora del
procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora de l’Ajuntament de Reus.
En conseqüència es proposa l’adopció de l’acord següent:
Primer.- Imposar a la Sra. E.A.L., una sanció de 300,51 euros com a responsable de la
comissió d’una infracció greu tipificada a l’article 13.2.d) de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, consistent en la presència en un lloc o espai públic d’un gos potencialment
perillós sense morrió el dia 4 d’abril de 2018.
S’haurà de fer efectiu aquest import a les oficines de la Recaptació Municipal, situada
al carrer Sant Llorenç, 25, de Reus, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, en els
següents terminis:
a) Si la notificació es realitza entre els dies 1 i 15 del mes, el pagament haurà de
fer-se des de la data de recepció de la notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si
aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
b) Si la notificació es realitza entre els dies 16 i el darrer del mes, el pagament
haurà de fer-se, des de la data de recepció de la notificació fins el dia 5 del segon mes
posterior o, si aquest no fos hàbil fins l’immediat hàbil següent.
Segon.- Atorgar els recursos legals procedents.
Aquesta resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella es pot interposar
recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a
comptar des del dia següent de la recepció de la seva notificació.
La interposició del recurs no atura l'acció administrativa per al cobrament, llevat que
es sol·liciti en el termini d'interposició del recurs de reposició la suspensió de
l'execució de l'acte adjuntant alguna de les garanties admeses per la llei."
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per assentiment.
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I, sense més assumptes a tractar s'aixeca la sessióde la qual, com a secretari general,
estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Molt Il·lustre Sr. Alcalde.
El secretari general
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