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ACTA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE NAVARCLES DEL 

DIA 7 DE MAIG DE 2014 

 
 
Identificació de la sessió 
Caràcter: extraordinari 
Número: 05/2014 
Dia: 07/05/2014 
Inici de la sessió: 21 hores   
Fi de la sessió: 22.30 hores 
Lloc de celebració: Sala de Plens  l’Ajuntament de Navarcles 
 
Assistents a la sessió 
 
Alcalde  
Llorenç Ferrer i Alòs  
Tinents d’Alcalde 
Ramon Serra i Millat  
M. Dolors Pinós i Piedra  
Josep Torradas i Riera  
Laura Castell i Carrió  
Regidors/es 
Eva Santaularia i Soldevila  
Venanci Pellicer i Perich  
Josep Díaz i Leiva  
Ramon Riba i Argelaguet  
Anna Sentias i Coromina  
Enric Moral i Serrano  
Aleix Solé i Sellarès  
Conxita Padró i Riera  
 
Secretària 
Montserrat Sensat i Borràs 
Interventor 
Albert Vilajoana i Español 
 
 
 
Convocatòria i Quòrum 
 
A la Sala de sessions de la Casa Consistorial de la vila de Navarcles, essent les vint-i-
una hores del dia 7 de maig de 2014, es reuneixen sota la Presidència del senyor 
Alcalde Llorenç Ferrer i Alòs, prèvia convocatòria a l’efecte, per tal de celebrar sessió 
número 7 del Ple de la Corporació amb caràcter extraordinari els senyors i senyores  
més amunt esmentats. 
 
Declara oberta la sessió el Sr. Alcalde i un cop comprovat el quòrum d’assistència 
necessari per a la seva vàlida constitució, es passa tot seguit a tractar els assumptes 
inclosos a l’ordre del dia que tot seguit  es relacionen: 
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1. Dictamen aprovació adjudicació contracte explotació Bar-Restaurant piscines 
municipals. 

2. Dictamen aprovació modificació ordenança municipal reguladora de la tinença 
d’animals. 

3. Dictamen aprovació modificació article 9 de les Bases d’execució del pressupost 
municipal any 2014. 

4. Dictamen aprovació inicial expedient modificació de crèdit 2/14 per suplements i crèdit 
extraordinari.  

5. Donació compte Informe de tresoreria trimestral de morositat  en compliment de la Llei 
15/2010, corresponent al 1r. Trimestre any 2014. 

 
 
Desenvolupament de la sessió 
 
1.- DICTAMEN APROVACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE EXPLOT ACIÓ BAR-
RESTAURANT PISCINES MUNICIPALS  
 
El Ple de l’Ajuntament per MAJORIA SIMPLE amb els vots a favor del Grup 
Socialista, 6 abstencions del grup de CIU i CUP i 1  vot en contra d’ERC , acorda 
aprovar el següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació de data 12-2-2014 es va aprovar l’inici de licitació 
per procediment obert, del contracte administratiu especial per a l’explotació del Bar-
Restaurant de les piscines municipals, amb una durada de contracte de 10 anys, 
prorrogable fins un màxim de 5 anys més, i un cànon mínim de sortida de 7.200€ 
anuals i 10.000€  per invertir en immobilitzat dins el termini de dos anys. 
 
L’anunci de convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona 
de data 28-2-2014, al perfil del contractant de l‘Ajuntament de Navarcles i al diari 
Regió-7 del dia 5-3-2014.  
 
Consta en l’expedient certificat emès per la secretària de la Corporació, mitjançant el 
qual es certifica el número d’ofertes presentades, i consta com a únic licitador 
l’empresa MÉS Mingu Esports SLU. 
 
La Mesa contractació constituïda a l’efecte en la seva sessió del dia 1 d’abril de 2014, 
declara admès al procediment obert a l’únic licitador i proposa l’adjudicació del 
contracte a l’empresa MES Mingu Esports SLU, prèvia la presentació de la 
documentació assenyalada a l’article 16 del Plec de clàusules reguladores del 
contracte i el dipòsit de la garantia definitiva, 
 
Segons consta a l’expedient en data 16 d’abril MES Mingu Esports constitueix la 
garantia definitiva de quantia 5.400€ i s’aporten els certificats requerits. 
 
Fonaments de dret 
 
Vistos els articles 151 i 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el 
Text Refós de la llei de contractes del sector públic, relatius a l’adjudicació del 
contracte , notificació d’aquesta i publicació de la seva formalització, i les clàusules 16 i 
18 del Plec de clàusules administratives particulars reguladores del procediment de 
contractació.  
 
A la vista de la proposta de la mesa de contractació del dia 1 d’abril, el President eleva 
al Ple l’adopció dels acords següents: 
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ACORDS 

 
PRIMER.- ADJUDICAR   el contracte administratiu especial per a l’explotació del bar-
restaurant situat a les instal·lacions de les piscines municipals, a l’empresa MÉS Mingu 
Esports SLU, amb NIF B-61832143, representada per Domènec del Río Costa, amb 
domicili social a Navarcles, carrer Sant Benet, 33 baixos, pel cànon ofertat de 7.200€ 
anuals i 10.000€  per invertir en immobilitzat dins el termini de dos anys, amb una 
durada de 10 anys, més la possibilitat de 5 de pròrroga, amb efectes de l’1 de juny de 
2014. 
 
SEGON.- REQUERIR al contractista per tal de que en el termini màxim de 7 dies, a 
comptar des del dia següent al de la notificació de l’adjudicació pel qualsevol dels 
mitjans acceptats en la seva oferta, comparegui davant l’alcaldia per a formalitzar el 
corresponent contracte.  
En el contracte administratiu a signar amb l’adjudicatari es farà constar la periodificació 
de les inversions i que aniran destinades. 
 
TERCER.- PUBLICAR  la formalització del contracte en el BOPB i en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament.   
 
Intervencions: 
 
Conxita Padró d’ERC diu: “ Nosaltres no tenim res en contra del Mingu però tornem a 
insistir en el punt de que volem que quedi clar quines inversions es faran i quan, no es 
pota provar per Ple i així tothom se n’assabenta? Tal com està només ho sabran els 
que firmen el contracte. Ja vam dir que no ho veiem clar que és un  procés opac, 
votarem en contra”. 
 
Aleix Solé de  CUP diu: “ El projecte no ens agrada, de fet es pot dir que no s’ha 
presentat projecte, era un full amb quatre línees però de fet ha estat l’únic licitador, i 
per tant no hi ha gaire discussió, el nostre vot serà d’abstenció.” 
 
Josep Diaz, de CiU: “Estem d’acord amb el que ha dit la Conxita d’ERC que ha estat 
un procés procés  poc clar, en la reunió de la comissió informativa del ple de març 
quan faltava només un dia perquè s’acabés el termini per presentar les ofertes 
l’alcalde ens diu que no s’ha presentat ningú i l’últim dia a l’últim moment es presenta 
una oferta, tampoc ho vèiem clar i pregunto a la secretària si tot s’ha fet correcte i si ha 
presentat tota la documentació” 
 
La secretària contesta que tant ella com l’interventor ja van informar a la mesa de 
contractació respecte a que l’única oferta presentada no havia dipositat la garantia 
provisional però la mesa va acordar de seguir amb la licitació atès que només hi havia 
una oferta. L’adjudicatari ha dipositat la garantia definitiva i tota la documentació. 
 
Intervé el senyor Alcalde i diu: 
 
“ En primer lloc dir que la persona adjudicatària em mereix tota la confiança, el Mingu 
des de l’any 96 o 97 te la concessió del parc del llac i no`ha donat cap problema, al 
contrari ha fet i està fent una bona feina al llac, per tant hi tenim tota la confiança,  
pregunto a ERC i a CiU que diguin quines coses no es veuen clares, s’ha seguit un 
procediment de licitació d’acord amb el que estableix la llei, és veritat que només hi ha 
una oferta però això no és culpa de l’ajuntament ni tampoc vol dir que hi hagi res fosc. 
Sobre les inversions, així es va dir a la mesa que en el contracte s’hi farien constar 
quines, tampoc entenc que això vulgui dir que no és transparent, s’ha de donar una 
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mica de marge per fer el que més convingui sense que vulgui dir que es fan coses que 
no es puguin fer, no entenc la postura d’ERC per què diuen que és poc transparent.” 
 
L’Alcalde sotmet el dictamen a votació amb el resultat que s’ha reproduït més amunt. 
 
2.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA MUNICI PAL 
REGULADORA DE LA TINENÇA D’ANIMALS.  
 
El Ple de l’Ajuntament per UNANIMITAT dels 13 membres presents que formen la 
Corporació , acorda aprovar el següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació del dia 24 de setembre de 2008, es va aprovar 
l’ordenança reguladora de la tinença d’animals. 
 
El preàmbul de l’ordenança diu: “l’ordenança reguladora de la tinença d’animals pretén 
regular no solament les mesures que garanteixin una saludable relació dels animals 
amb les persones en l’aspecte higiènic sanitari, sinó també una eficaç protecció dels 
animals, adequant el seu contingut a la Llei de Protecció dels animals.” 
 
L’ordenança municipal recull principalment  la normativa sobre tinença d’animals, la 
Llei 22/2003 , de 4 de juliol de protecció dels animals, les lleis 10/1999, de 30 de juliol 
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i la llei 50/1999 , de 
23 de desembre sobre el seu règim jurídic, i la llei 8/2003, de 24 d’abril de sanitat 
animals. 
 
Els vigilants municipals proposen una modificació de l’ordenança quins punts bàsics 
són els següents: 
 

1) Afegir un nou capítol al Règim sancionador que tipifiqui conductes i les seves 
sancions, que no estan incloses a la Llei de protecció dels animals. 

2) Afegir a l’article sobre mesures coercitives un paràgraf que digui que en el cas 
d’incompliment de les obligacions sobre inscripció i d’identificació, es formularà 
un requeriment i si aquest es compleix dins el termini, es podrà no aplicar la 
sanció. 

3) Establir una bonificació del 30% en les infraccions que la competència 
sancionadora sigui l’Ajuntament si el pagament es realitza dins un termini 

 
 
Fonaments de dret 
 
Redactada la proposta de modificació de l’ordenança reguladora de la tinença 
d’animals que s’adjunta a aquest dictamen, i de conformitat amb el que s’estableix a 
l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i informada favorablement per la 
comissió informativa en la seva sessió del dia 29 d’abril, l’alcalde sotasignat proposa al 
Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT  la modificació de l’ordenança de la tinença 
d’animals de l’ajuntament de Navarcles segons el text que s’adjunta als presents 
acords. 
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SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA  aquest acords juntament amb la 
modificació de l’ordenança pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin 
presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis 
corresponents al Butlletí Oficial de la Província, al diari ”Regió-7” i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament.  
El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de 
l’anunci al BOP. 
 
TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública i d’audiència als interessats, la modificació que ara 
s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit 
ulterior, es procedirà directament a la publicació del text íntegre del text refós del 
reglament al BOP i s’anunciarà al DOGC la referència al BOP en què s’hagi publicat 
integrament el text. 
 
QUART.- TRAMETRE  al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, 
en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de la modificació del 
reglament  i la còpia íntegra i fefaent del text refós 
 
 
Tots els grups van mostrar la seva conformitat i sotmès el dictamen a votació es va 
aprovar per Unanimitat.  
 
3.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ ARTICLE 9 DE LES  BASES 
D’EXECUCIÓ DEL PRSESUPOST MUNICIPAL ANY 2014-05-09  
 
El Ple de l’Ajuntament per 7 vots a favor del Grup Socialista i CUP i 6 vots e n 
contra del grup de CiU i ERC , acorda aprovar el següent dictamen: 
 
ANTECEDENTS 
 
En sessió del Ple de la Corporació de data 15 de gener de 2014 es va aprovar el 
pressupost municipal i les seves Bases d’execució  per a l’any 2014. 
 
L’article 9 de les bases d’execució estableix les partides pressupostàries que són 
ampliables, són partides ampliables aquelles que corresponguin a despeses 
finançades amb recursos expressament afectats 
 
Amb motiu de la gestió de les instal·lacions de les piscines municipals que comportarà 
l’aprovació de preu públic en l’estat d’ingressos i la modificació de l’estat de despeses 
capítols 1 i 2 del pressupost, per la contractació de personal i la  diferents empreses, 
en concret contracte per la prestació del servei de casal d’estiu, empresa pel control 
clor i d’altres,  i l’empresa per la prestació del servei de socorrisme aquàtic. 
 
Informada la  Comissió Informativa Permanent en la seva sessió del dia 29 d’abril de 
2014. Aquest Alcalde-President eleva al Ple l’adopció dels acords següents: 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- APROVAR  la modificació de les Bases d’execució del pressupost municipal 
exercici 2014, concretament afegir a l’article 9 partides ampliables les següents: 
 
Aplicació despesa      Concepte d’ingrés 
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337 22710 Casal Estiu 2014    34901 preu públic 
 
340 22734 Contractes empreses(piscines)                          34300 preu públic 
 
340 13100 Personal laboral (piscines)   34300 preu públic 
 
Intervencions: 
 
Conxita Padró d’ERC: “ No ho vèiem clar, d’on surten aquests números? Lo del casal 
d’estiu he vist a la pàgina web que s’adjudica per 34.000€ sense IVA s’ha fet algun 
concurs? No ho vèiem clar. 
 
Intervé el senyor Interventor i explica que quan es va elaborar el pressupost encara no 
se sabia com es gestionarien les piscines i per tant no es va preveure, les partides 
ampliables és una tècnica per la qual es vinculen unes partides d’ingressos a unes 
despeses, en aquest cas partides de despeses de les piscines l’ingrés del preu públic, 
d’aquesta manera s’augmenta la despesa a mesura que hi ha ingressos i l’expedient 
modificatiu l’aprova l’alcalde i no el ple. S’ha fet una previsió d’uns ingressos entre els 
50.000€ i els 40.000€ però que en el cas de les piscines és difícil de preveure ja que 
depèn mol del temps, però en qualsevol cas els números s’han fet. 
 
Intervé la secretària per contestar sobre la contractació del casal d’estiu i informa que 
s’ha fet un procediment de licitació, tots els acords consten en les actes de les 
sessions corresponents, que és  l’òrgan competent en virtut de la delegació que va fer 
d’aquesta competència l’alcalde.  
 
En aquest cas, atès l’import del contracte procedia un negociat sense publicitat que 
requereix que es demanin tres pressupostos, l’import del contracte s’ha calculat a 
partir del nombre màxim de nens que poden assistir-hi, l’empresa adjudicatària cobrarà 
depenen dels nens inscrits. 
 
Aleix Solé de CUP: “Nosaltres ens alegrem que s’hagi optat per gestionar les piscines 
de forma directa, hi ha experiències com per exemple l’ajuntament d’Arenys de Munt 
amb la municipalització de l’aigua, no obstant no estem d’acord en que s’externalitzi el 
tennis i el pàdel.” 
 
Venanci Pellicer d’CiU: “ Contestant el que diu l’Aleix l’experiència ens diu que es va a 
gestió directa pels serveis que són deficitaris i la iniciativa privada no hi pot fer negoci. 
No discutim que tècnicament no estigui bé, el que demanen és que no es presenti un 
projecte en el que s’expliqui com es gestionaran les piscines.” 
 
Contesta el senyor Alcalde, a la Sra. Conxita Padró li diu: “Tot això de les piscines ja 
ho ha vaig explicar a la Comissió informativa el Casal d’estiu s’ha adjudicat a una 
empresa de Navarcles, Lleure 2000, l’import d’adjudicació és l’import màxim que pot 
costar el contracte s’ha fet una projecció del màxim de nens/es que hi poden assistir, 
hi ha un preu per nen/a i l’empresa facturarà pel nombre d’assistents. 
Les pistes de tennis i de pàdel es farà un concurs, i les piscines l’ajuntament 
contractarà al personal, taquilla, un coordinador  i els socorristes que també serà una 
empresa.  
El que portem aprovació és simplement una qüestió administrativa del pressupost.” 
 
Al senyor Pellicer li diu: “ Si vinguessis més per l’ajuntament pot ser te n’assabentaries 
més de les coses”. 
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El sr. Pellicer li contesta que no li tolera aquestes paraules perquè si no ha pogut venir 
ha estat per la mort de la seva sogra. 
 
Finalment es va sotmetre a votació el dictamen que va donar el resultat que s’ha 
reproduït més amunt. 
  
4.- DICTAMEN APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACI Ó DE CRÈDIT 2/14 
PER SUPLMENETS I CRÈDIT EXTRAORDINARI  
 
ANTECEDENTS 
 
Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions que no poden 
demorar-se fins l'exercici següent, per import de 62.338,50 euros  i  sent insuficient el 
crèdit consignat al pressupost vigent, i en alguns casos inexistent, l'Alcalde d'aquest 
Ajuntament que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació dels oportuns 
expedients de modificació de crèdit  a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
La Intervenció d'aquest Ajuntament ha confeccionat i informat l’expedient de modificació 
de crèdits núm. 2/14 i ha proposat la modificació de crèdit mitjançant crèdits 
extraordinaris i suplements de crèdits. 

 
El finançament utilitzat per la modificació de crèdit és la baixa d’una altra partida de 
despesa. Els crèdits extraordinaris són per un import de 35.100,00 €, els suplements 
de crèdit per l’import de 27.238,00€. 
 
Fonaments de dret 
 
La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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. 
 
Vist l’informe d’intervenció de data 29 d’abril de 2014 que consta a l’expedient i 
informada la comissió informativa en la seva sessió del dia 29 d’abril, aquest alcalde 
proposa al Ple l’adopció dels següents 

 
ACORDS 

 
PRIMER.- AUTORITZAR la concessió de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit, 
finançats amb la baixa de crèdit d’una altra partida de despesa. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l'expedient de modificació de crèdit número 2/14, 
dins el Pressupost vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es  
modifiquen, i el mitjà  o recurs que s'utilitza per finançar l'augment que es proposa, en la 
forma que es detalla tot seguit: 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

134  48200 Conveni AVES 1.500,00 1.100,00 2.600,00 
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231  48000 Ajuts a famílies 23.000,00 9.000,00 32.000,00 

321  63211 Mur escola 180.114,89 25.000,00 205.114,89 

 
2/ Crèdits extraordinaris: 

Partida Nom Proposta de consignació 

155  78000 Reforma façana església Santa Maria 25.000,00 

912  46601 Associació Catalana de Municipis 1.493,00 

912  46602 Associació de municipis per a la 
independència 

 
745,50 

 

Total altes crèdits :                                                     62.338,50 

 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses: 
 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta a 
la baixa 

Consignació 
definitiva 

130  22103 Combustibles 4.000,00 1.100,00 2.900,00 

151  22709 Estudis i projectes 15.000,00 5.000,00 10.000,00 

155  21000 Obres 95.000,00 44.134,41 50.865,59 

155  61904 Reasfaltatge carrers 12.104,09 12.104,09 0,00 

 

Total finançament :                                                       62.338,50 

 
TERCER.- De conformitat amb allò que disposa l'article 177 en relació amb el 169 del 
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial Decret 2/2004, 
de 5 de març, l'expedient s'exposarà al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la 
Província, durant quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i 
presentar reclamacions davant el Ple de la Corporació, i es considerarà definitivament 
aprovat si durant el termini esmentat no s'haguessin presentat reclamacions. 
 
Intervencions: 
 
Conxita Padró d’ERC: “no entenem res, partides amunt partides avall, no ho vèiem 
clar.” 
 
Aleix Solé de CUP:  “Ens vau explicar a la comissió informativa que s’havia fet un 
canvi amb la subvenció que s’havia demanat primer per la façana de l’església i que 
s’ha canviat per les obres de reforma de la biblioteca vella, i que la subvenció a la 
parròquia sortiria del pressupost municipal, però les bases de la subvenció per 
aquestes obres deixa molt clar que van destinades a edificis singulars, i l’edifici del 
carrer Sebastià Toscas no te res de singular, no compleix cap dels requisits de s 
bases, es veu molt dubtós que es pugui donar la subvenció, nosaltres no votarem a 
favor d’aquest expedient modificatiu.” 
Josep Diaz, de CiU: “Com ja hem dit pel tema de les piscines creiem que s’hauria de 
presentar un projecte global, tampoc estem d’acord amb aquest expedient els números 
no estant justificats.” 
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Intervé el senyor Alcalde i contesta: 
 
“Tot es va explicar a la comissió informativa, la subvenció per les obres s’ha canviat 
perquè les obres de la façana el pressupost és de 40.000€, de subvenció es poden 
obtenir uns 20.000€ i ara tenim el pressupost de les obres de reforma de la biblioteca 
vella que puja molt més i  per tant es pot arribar a uns 60.000€ de subvenció, és per 
això que ens hem plantejat fer el canvi, d’aixó se n’ha parlat amb la parròquia amb el 
compromís de que l’ajuntament col·laborarà amb les obres de la façana, però creiem 
que hem d’intentar obtenir el màxim de subvenció, efectivament pot ser que no 
tinguem la subvenció la seguretat no és mai del 100€. Pregunto als altres grups a 
esquerra i a Convergència amb quines partides no estan d’acord, no es vol que es 
doni una subvenció a la Parròquia? No es vol pagar a l’AMI, no es vol pagar a GRUP 
MAS?” 
 
Sotmès el dictamen a votació, no s’aprova,  amb el següent resultat: 
 
6 vots a favor a favor: Grup Socialista 
7 vots en contra: CiU, ERC, CUP 
 
5.- DONACIÓ COMPTE INFORME DE TRESORERIA TRIMESTRAL  DE 
MOROSITAT EN COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, CORRESP ONENT AL 1r. 
TRIMESTRE ANY 2014 
 
Per part del senyor Interventor es va donar compte de l’informe de tresoreria trimestral 
de morositat en compliment de la llei 15/2010, corresponent al 1r. trimestre any 2014. 
 
 
ANNEX 
 

CAPÍTOL IV Règim Infraccions i sancions d’ordenança  
 
Article 63 Infraccions 
 
Són infraccions en matèria de tinença d’animals les que es tipifiquen en els següents 
apartats: 
 
1. Són infraccions lleus 
 
a) Permetre als animals domèstics efectuar les seves miccions en les façanes dels edificis 

i en el mobiliari urbà. 
 
b) No retirar les defecacions dels animals domèstics de la via pública i als espais públics . 
 
c) Pertorbar la vida dels veïns, amb crits, cant, sons o altres sorolls dels animals 

domèstics. 
 
d) Transportar animals que incompleixin els requisits establerts per l’article 16 d’aquesta 

ordenança. 
 
e) Alimentar els animals a les vies o espais públics. 
 
f) No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l’Ajuntament. 
 
g) Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les vies urbanes, 

i/o deixar-los beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts públiques. 
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h) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d’un animal de 
companyia. 

 
i) Tindran la consideració d’infraccions administratives de caràcter lleu, l’incompliment de 

qualsevol de les obligacions establertes en aquesta ordenança no tipificades en aquest 
títol 

 
2. Són infraccions greus 
 
a) Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any. 
 
Article 64. Sancions 
 
Les infraccions tipificades en aquest capítol se sancionaran per l’Ajuntament amb multes  
de les següents quanties: 
 
Les infraccions lleus, entre           60,00€  i     150,00€ 
Les infraccions greus, entre        151,00€  i    450,00€ 
 
 
Article 69. Multes coercitives 
 
En el cas que els interessats (propietaris, posseïdors o responsables dels animals) no 
executin les obligacions establertes en la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, o 
incompleixin les obligacions sobre inscripció i identificació dels animals establertes en 
aquesta ordenança, es podrà requerir als afectats, perquè en un termini suficient, 
procedeixin al seu compliment, amb l’advertència que, en el seu cas, es pot aplicar una 
multa de fins un màxim de 3.000 euros, sense perjudici de les sancions que pugessin ser 
aplicades. 

    Si els interessats compleixin el requeriment dins el termini es tancarà l’expedient   sense 
imposició de multa ni de sanció 
 

Article 70. Bonificacions  
 

L’import de la sanció, en les infraccions que la competència sancionadora sigui l’Ajuntament , 
es reduirà en un 30% si es realitza el pagament dins dels 3 dies següents al de la notificació de 
la denuncia 
 
 
I sense haver-hi més assumptes de que tractar per ordre del Sr. Alcalde s’aixeca la 
sessió essent les 22.30 hores, de la qual, com a Secretària estenc aquest acta que es 
transcriu amb paper segellat de la Generalitat de Catalunya núm.   i correlatius fins el    
 
HO CERTIFICO 
 
Vist i Plau                                                                                       La  Secretària 
L’Alcalde 
   
    
 
 
Llorenç Ferrer i Alòs                                                  Montserrat Sensat i Borràs 
 
 


