ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA
22 D´AGOST DE 2019
Identificació de la sessió:
Núm. JGL2019000013
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 22 d’agost de 2019
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 19:45 h
Lloc: sala de juntes
Hi assisteixen:
Astrid Desset Desset, Alcalde
Jordi Pibernat Casas, 1r Tinent Alcalde
Rosa M. Torns Vila, 2n Tinent Alcalde
Albert Roura Ferrer, 3r Tinent Alcalde

Amb veu i sense vot:
Ignacio López Salvador, Secretari
Leonor Martínez Lacambra, Interventora

Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada pel secretari l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui ser
iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió anterior.
S'aprova l’acta número 16 de 8 d’agost de 2019, per unanimitat dels assistents.
2.0.- Legislació i informes de secretaria.- Donar compte.
Es dona compte del decret 779, de 7 d’agost de 2019 on s’aprova l'expedient de
transferència de crèdits, modificació del pressupost 10-2019.

3.0.- Contractació
4.0.- Urbanisme. Llicències. Medi ambient.
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5. Assumptes econòmics
5.1.-Aprovació dels comptes anuals de la gestió recaptatòria de tributs realitzada pel
Consell Comarcal de la Selva corresponents a l'exercici 2018
Antecedents de fet:
Vist que el Consell Comarcal de la Selva ha tramès a l’Ajuntament d'Anglès el compte de
la gest ió de recaptació corresponent als tributs delegats de l’exercici 2018 que s'annexa,
que inclou:
1. Competències exercides
2. Taxes per la prestació del servei
3. Resultats del Servei de Gestió Tributària i Cadastral
4. Multes i sancions
5. Comptes de Recaptació
Vist l’informe favorable emès per la TAG d’Intervenció en data 16 d’agost de 2019, en el
que es contemplen les conciliacions efectuades, que literalment diu:
« Vista la necessitat de conciliació entre el compte de recaptació i la comptabilitat de
l’Ajuntament d’Anglès.
Atès que s’ha rebut el compte de recaptació en data 10 de juliol de 2019 (RE:
E2019012756), a cont inuació es detallen els assentaments realitzats per efectuar la
conciliació esmentada en l’anterior paràgraf:
Aplicació

Descripció

2006 11 31201
2007 11 31201
2009 01 11500
2010 01 11500
2011 01 11500
2012 11200
2012 11300

Aigua
Aigua
IVTM
IVTM
IVTM
IBI Rústica
IBI Urbana

DIFERENCIA NÚMERO
OPERACIÓ
CONCILIACIÓ
SALDOS
-5,36 €
120191000552
5,36 €
120191000553
176,40 €
120191000554
349,20 €
120191000555
591,60 €
120191000556
270,00 €
120191000557
9.880,70 €
120191000558
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2012
2012
2013
2013
2013
2013
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2017
2015
2016
2017
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

11500
30200
11200
11500
13000
30200
11300
11300
11300
11500
11300
11300
11300
11500
11300
11300
11500
30200
11200
11300
11500
11600
30200
33500
34200
34200
39120
11200
11300
11300
11300
11300
11300
11300
11300
11500
11600
30200
30200
30200
30200
30200

IVTM
Escombraries
IBI Rústica
IVTM
IAE
Escombraries
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IVTM
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IVTM
IBI Urbana
IBI Urbana
IVTM
Escombraries
IBI Rústica
IBI Urbana
IVTM
IIVTNU
Escombraries
Mercat
Llar infants
Llar infants
Multes
IBI Rústica
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IBI Urbana
IVTM
IIVTNU
Escombraries
Escombraries
Escombraries
Escombraries
Escombraries

904,20 €
34,53 €
390,36 €
1.239,40 €
10.607,15 €
474,15 €
-1.884,59 €
-59,42 €
-1.033,18 €
997,40 €
-1.079,44 €
-32,62 €
-1.688,65 €
997,40 €
-981,23 €
-2.258,66 €
997,40 €
-25,00 €
-3,76 €
8.320,00 €
997,40 €
-44,31 €
77,39 €
12,25 €
-380,00 €
-190,00 €
1.884,74 €
-665,88 €
-528,87 €
-158,93 €
-503,15 €
-63,90 €
-894,05 €
-72,00 €
-1.523,33 €
384,26 €
-408,89 €
46,25 €
-55,70 €
726,20 €
146,40 €
578,75 €

120191000559
120191000560
120191000561
120191000562
120191000563
120191000564
120191000565
120191000566
120191000567
120191000568
120191000569
120191000570
120191000571
120191000572
120191000573
120191000574
120191000575
120191000576
120191000577
120191000578
120191000579
120191000580
120191000581
120191000582
120191000583
120191000584
120191000585
120191000586
120191000587
120191000588
120191000589
120191000590
120191000591
120191000592
120191000593
120191000594
120191000595
120191000596
120191000597
120191000598
120191000599
120191000600
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

30200
30200
31902
33500
34200
34200
34200
34200
39120
55001

Escombraries
Escombraries
Tinença animals
Mercat
Llar infants
Llar infants
Llar infants
Llar infants
Multes
Pàrquing

-166,26 €
578,75 €
11,00 €
55,70 €
-190,00 €
-190,00 €
-190,00 €
-15,60 €
-6.196,29 €
-60,00 €

120191000601
120191000602
120191000603
120191000604
120191000605
120191000606
120191000607
120191000608
120191000609
120191000610

1

Amb aquesta conciliació es pot afirmar que els estats comptables d’ingressos delegats
estan conciliats amb el compte de recaptació.
En conseqüència s’informa favorablement el compte de recaptació presentat pel Consell
Comarcal de la Selva, amb el següent detall:
Compte de recaptació del 2018 (any DR):
Valor

Càrrecs

Ingressos

Baixes

Pendent

anterior

a

compte
Voluntària Executiv Voluntària Executiv Voluntàri Executiv
a

0,00

a

a

a

3.157.886,1 62.110,4 2.672.072,5 61.812,12 135.745,61 4.534,88 345.831.35 €
1€

1€

6€

€

€

€

Compte de recaptació del 2018 (resumida endarreriments):
Valor

Càrrecs

anterior

1

Ingressos

Baixes

Pendent
compte

Cal tenir en compte que es realitza l'entrada manual de totes les operacions, el que comporta

major error. D'altra banda, les multes s'han comptabilitzat a final d'any pel gran nombre de
descomptes que es generen.
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a

Voluntària Execut Voluntària Executiva Voluntàri Executiv
iva
1.210.727,67 1.231,16 € 0,00 €

a

a

23.771,28 € 190.542,9 4.018,79 € 101.398,9 892.226,81 €

€

9€

6€

»
Fonaments de dret:
L’art icle 21.1.s) de la Llei 7/1985.
El decret 172 de 19 de juny, en el qual es delega a la Junta de Govern Local l'aprovació del
compte de recaptació.
La Junta de Govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el següent
ACORD:
Primer.- APROVAR les operacions comptables realitzades per efectuar la conciliació
entre el compte de recaptació i la comptabilitat detallades en l'informe de la TAG
d’intervenció transcrit en els antecedents d'aquesta mateixa proposta.
Segon.- APROVAR el compte de gest ió recaptatòria de l'exercici 2018 que es reflecteix
en l'informe de gestió del Consell Comarcal que s'adjunta, i que presenta el recaptació
amb el següent detall:
Compte de recaptació del 2018 (any DR):
Valor

Càrrecs

Ingressos

Baixes

Pendent

anterior

compte
Voluntària Executiv Voluntària Executiv Voluntàri Executiv
a

0,00

a

a

a

3.157.886,1 62.110,4 2.672.072,5 61.812,12 135.745,61 4.534,88 345.831.35 €
1€

1€

6€

€

€

€

Compte de recaptació del 2018 (resumida endarreriments):
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a

Valor

Càrrecs

Ingressos

Baixes

Pendent

anterior

compte
Voluntària Execut Voluntària Executiva Voluntàri Executiv
iva

1.210.727,67 1.231,16 € 0,00 €
€

a

a

23.771,28 € 190.542,9 4.018,79 € 101.398,9 892.226,81 €
9€

6€

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- Assumptes de tràmit.
6.1. mossegada d’un gos gros amb pèl llarg de color negre, raça tipus pastor creuat.
Antecedents
Vist l'informe de la policia municipal de data 6 d’agost de 2019 on es posa de manifest
que el gos gros amb pèl llarg de color negre, un t ipus de pastor creuat que és propietat
de la Sra. M. B. V. amb D.N.I ***5884** nascuda el * de * del *, amb domicili al carrer
******d’Anglès, ha mossegat a qui acredita ser Sr. J. P. P.T amb D.N.I. ***0232**,
domiciliat al carrer *** d’Anglès.
Fonaments de Dret
D'acord amb allò que disposa l'art icle 31 de l'Ordenança reguladora de Tinença d'Animals
que literalment estableix:
=”Article 31: Animals agressors o causants de lesions
Els/les propietaris/es de gossos que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres
animals, estan obligats a:
 Facilitar les dades de l’animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als
seus representants legals, o als propietaris de l’animal agredit, a les autoritats
competents que ho sol·licitin i al personal sanitari que a atès l’agredit.
 Comunicar-ho, en un termini màxim de 24h posteriors als fets, a l’Ajuntament o a les
dependències de la Policia Local i posar-se a disposició de les autoritats municipals.
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a

 Sotmetre l’animal agressor a observació veterinària obligatòria en el centre de
recollida d’animals concertat per l’Ajuntament o, prèvia autorització, a qualsevol
consulta veterinària d’exercici lliure i seguir les disposicions que determini el
veterinari.
 Presentar a l’Ajuntament o a les dependències de la Policia Local la documentació i
la cartilla sanitària de l’animal, en un termini no superior a les 48h després de la
lesió, i als 15 dies de l’incident, caldrà presentar els resultats d’una nova revisió
veterinària de l’animal.
 Comunicar a l’Ajuntament o a la Policia Local qualsevol incidència que es produeixi
(mort, desaparició, pèrdua, robatori, trasllat de l’animal) durant el període
d’observació veterinària.
 Quan les circumstàncies ho aconsellin i quan ho consideri necessari, l’autoritat
sanitària municipal podrà obligar a recloure l’animal agressor al centre de recollida
d’animal o en un altre establiment concertat, perquè s’hi estigui durant el període
d’observació veterinària.
 Si l’animal té propietari/a conegut/da, les despeses generades a partir del
compliment dels punts anteriors, seran a càrrec seu. Si l’animal agressor no du cap
identificació d’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona, els serveis
municipals es faran càrrec de la seva captura i de l’observació veterinària.
 Si l’autoritat sanitària municipal així ho aconsella, podran obligar a recloure l’animal
agressor on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació
veterinària.

L’animal podrà ser traslladat, amb les despeses a càrrec del propietari o posseïdor, a un
establiment adequat, caneres municipals o centre concertat per la Corporació, fins a la
resolució de l’expedient sancionador.
L’animal que hagi protagonitzat l’agressió tindrà la consideració de gos potencialment
perillós.
La potencial perillositat tant dels gossos agressors com d’aquells que manifestin un caràcter
marcadament agressiu, es determinarà en base a criteris objectius, bé d’ofici o després
d’una notificació o denúncia, amb l’informe previ d’un/a veterinari/a habilitat/da per
aquesta tasca.
La persona posseïdora del gos disposarà del termini d’1 mes, a contar des que l’Ajuntament
li hagi comunicat la potencial perillositat de l’animal, per sol·licitar la corresponent llicència
administrativa (d’acord amb l’establert a l’article 29 de la present ordenança).
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En els casos concrets de gossos que presentin comportaments agressius patològics no
solucionats amb les tècniques d’ensinistrament i terapèutiques existents, es pot considerar,
sota criteri facultatiu, l’adopció de mesures consistents en la castració o el sacrifici de
l’animal.
Les despeses aniran a càrrec de la persona propietària o posseïdora sens perjudici de la
sanció que correspongui.”=
Òrgan competent: és la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, segons Decret de 25
de juny de 2019 del qual es va donar compte al plenari de 27 de juny de 2019,.

Per tot això, La Junta de govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el
següent ACORD:
Primer.- REQUERIR a la Sra. M. B. V. amb D.N.I ***5884**, que com a propietària dels
tres gossos i concretament el gos gros i de pèl de color negre, que efectuï en el termini
de 10 dies naturals les següents accions:
- Sotmetre l'animal agressor a observació veterinària obligatòria en el centre de recollida
d'animals concertat per l'Ajuntament o, prèvia autorització, a qualsevol consulta
veterinària d'exercici lliure i seguir les disposicions que determini el veterinari, obligant a
recloure l'animal agressor on estimin convenient perquè hi est igui durant un període
d'observació veterinària.
- Presentar a l'Ajuntament o a les dependències de la Policia Local la documentació i la
cart illa sanitària de l'animal, en un termini no superior a les 48h després de la lesió, i als
15 dies de l'incident, caldrà presentar els resultats d'una nova revisió veterinària de
l'animal.
- Obtenir la llicència d'animal potencialment perillós, en concret ha d'aportar en el
termini de 2 dies des de la recepció del present escrit, per tant caldrà que el propietari
sol·liciti una llicència administrat iva per a la t inença i conducció de gossos
potencialment perillosos, atorgada per l’Ajuntament del municipi en el qual el gos
resideix habitualment i on ha d’estar censat, amb validesa per a 5 anys i renovable per
períodes successius d’igual durada. Documentació a aportar per la seva obtenció:
 Fotocòpia del DNI o passaport.
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 Certificat de penals (a fi d'acreditar que es compleix amb l'art icle 3.2.b) del
Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos).
 Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades
amb el règim d'animals potencialment perillosos. (Annex 3) (a fi d'acreditar que
es compleix amb l'art icle 3.2.c) del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos).
 Cert ificat de capacitat física, cert ificat emès pels centres de reconeixement per a
l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
 Cert ificat d'apt itud psicològica, cert ificat emès pels centres de reconeixement
per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
 Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers, que ha de cobrir danys a tercers amb una cobertura no inferior a
150.253,00 euros. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d'ident ificació de
l'animal.
 Fotocòpia del rebut de pagament de l'assegurança.
 Aportar la cart illa veterinària o qualsevol document que acredit i que el gos té el
xip ident ificat iu.

Segon.- Sol·licitar al sergent de la policia municipal que instrueixi l'expedient
sancionador corresponent d'acord amb la proposta efectuada a l'informe a dalt
esmentat.
Tercer.- Not ificar el present acord al propietari del gos agressor i al centre veterinari
Anglès.
Resultat: Aprovat per unanimitat

6.2.- Requeriment per registrar al cens d’animals un gos raça american staffordshire
terrier, potencialment perillós a carrer Nou 44 d’Anglès.
Text:
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Antecedents
Vist els informes de la policia municipal de dates 19 de maig i 2 de juliol de 2019 on es
posa de manifest que el Sr. I. Z. amb NIE ***3065** nascut el * de *de *, amb domicili al
** d’Anglès és propietari d’un gos de la raça american staffordshire terrier, considerat
potencialment perillós i que no està registrat al registre censal del municipi i per tant no
compleix amb la ordenança reguladora de la t inença d’animals del municipi d’Anglès.
Fonaments de Dret
D'acord amb allò que disposa l'art icle 28 i 29 de l'Ordenança reguladora de Tinença
d'Animals que literalment estableix:
=” Article 28: Els gossos potencialment perillosos
Tindran la consideració de gossos potencialment perillosos els que presentin una o més de
les circumstàncies següents:
Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos.
Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa.
Gossos que pertanyen a una de les races següents o els seus encreuaments: bullmast iff,
dòberman, dog argentí, dog de Bordeus, f ila brasileiro, mastí napolità, pit bull terrier, de
presa canari, rottweiler, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, tosa
japonès (o tosa inu) i akita inu. En l’annex 2 s’adjunta un recull fotogràfic per a la
ident ificació d’aquestes races.
Gossos que compleixin totes o la majoria de les característiques detallades a l’annex 1
Article 29: Obligacions dels propietaris de gossos perillosos
No poden adquirir gossos considerats potencialment perillosos les persones menors d’edat i
les que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinença d’aquests
animals.
Els propietaris de gossos considerats perillosos estan obligats a:
a) Sol·licitar una llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, atorgada per l’Ajuntament del municipi en el qual el gos resideix
habitualment i on ha d’estar censat, amb validesa per a 5 anys i renovable per períodes
successius d’igual durada.
Documentació requerida:
- Fotocòpia del DNI o passaport.
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- Certificat de penals (a fi d'acreditar que es compleix amb l'article 3.2.b) del Decret
170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment
perillosos).
- Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades amb el
règim d'animals potencialment perillosos. (Annex 3) (a fi d'acreditar que es compleix amb
l'art icle 3.2.c) del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos). .
Cert ificat de capacitat física, certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció
o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.
Cert ificat d'aptitud psicològica, certificat emès pels centres de reconeixement per a
l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i
Seguretat Social.
Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers,
que ha de cobrir danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,00 euros. En
aquesta pòlissa han de figurar les dades d'identificació de l'animal.
Fotocòpia del rebut de pagament de l'assegurança.
Aportar la cartilla veterinària o qualsevol document que acrediti que el gos té el xip
ident ificatiu.
b) En cas de venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua, o variació dels elements que
s'han tingut en compte per atorgar la llicència, s'ha de comunicar a l'Ajuntament en un
termini màxim de 48 hores.
c) Anualment, i coincidint amb la renovació de l'assegurança, el propietari ha d'aportar a
l'Ajuntament el següent:
- Copia de la renovació/rebut de la pòlissa d'assegurança per tal que pugui comprovar la seva
vigència.
d) La llicència tindrà un període de validesa de 5 anys. No obstant, es perdrà la seva
validesa en el moment que el seu titular incompleixi qualsevol dels requisits establerts a
l'art icle 3 del Decret 170/2002 de la Generalitat de Catalunya.
e) La sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos es realitza únicament i de forma presencial a l’Ajuntament
d'Anglès, carrer d'Avall 29-31, telèfon 972420058. El personal administratiu de
l'Ajuntament, d'ofici, una vegada hagi atorgat la llicència haurà de registrar al gos al
registre interconnectat amb la Generalitat.
f) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general, caldrà portar els gossos proveïts d’un morrió
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apropiat per a la tipologia racial de cada animal i lligats amb una cadena no extensible, de
menys de 2 m, no podent portar més d’un d’aquests gossos per persona.
En cap cas no poden ser conduïts per menors d’edat.
La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la
persona que els condueixi o controli porti la llicència administrativa, així com la
certificació acreditativa de la inscripció de l’animal en el Registre censal del municipi.
g) Les instal·lacions que allotgin els gossos, per tal d’evitar que els animals en surtin i puguin
cometre danys a tercers, hauran de complir els requisits següents:
Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d’estar ben
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal.
Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells
mateixos els mecanismes de seguretat.
El recinte ha de ser prou segur com per evitar que el gos pugui accedir amb la boca, o
amb qualsevol altra part del seu cos, a l’espai exterior de la tanca perimetral, sigui la
voravia o indrets on s’ubica el timbre, la bústia o d’altres elements.
El recinte ha d’estar degudament senyalitzat amb la indicació que hi ha un gos d’aquest
tipus.
Els animals potencialment perillosos que es trobin en recintes on no es puguin garant ir
aquestes mesures de seguretat hauran d’estar lligats, per tal de protegir a les persones o
animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs.”=
Òrgan competent: és la Junta de Govern per delegació de l’Alcaldia, segons Decret de 25
de juny de 2019 del qual es va donar compte al plenari de 27 de juny de 2019.

Per tot això, la Junta de govern Local, per unanimitat dels assistents, adopta el
següent Acord:
Primer.- REQUERIR al Sr. I. Z. amb NIE ***3065** com a propietari del gos de raça
potencialment perillosa, american staffordshire terrier, que efectuï les
següents accions:
- Obtenir la llicència d'animal potencialment perillós, en concret ha d'aportar en el
termini de 2 dies des de la recepció del present escrit, per tant caldrà que el propietari
sol·liciti una llicència administrat iva per a la t inença i conducció de gossos
potencialment perillosos, atorgada per l’Ajuntament del municipi en el qual el gos
resideix habitualment i on ha d’estar censat, amb validesa per a 5 anys i renovable per
períodes successius d’igual durada. Documentació a aportar per la seva obtenció:
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 Fotocòpia del DNI o passaport.
 Cert ificat de penals (a fi d'acreditar que es compleix amb l'art icle 3.2.b) del
Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats
potencialment perillosos).
 Declaració responsable de no haver estat sancionat per infraccions relacionades
amb el règim d'animals potencialment perillosos. (Annex 3) (a fi d'acreditar que
es compleix amb l'art icle 3.2.c) del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures
en matèria de gossos considerats potencialment perillosos).
 Cert ificat de capacitat física, cert ificat emès pels centres de reconeixement per a
l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
 Cert ificat d'apt itud psicològica, cert ificat emès pels centres de reconeixement
per a l'obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de
Sanitat i Seguretat Social.
 Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys
a tercers, que ha de cobrir danys a tercers amb una cobertura no inferior a
150.253,00 euros. En aquesta pòlissa han de figurar les dades d'ident ificació de
l'animal.
 Fotocòpia del rebut de pagament de l'assegurança.
 Aportar la cart illa veterinària o qualsevol document que acredit i que el gos té el
xip ident ificat iu.
Segon.- Sol·licitar al sergent de la policia municipal que instrueixi l'expedient
sancionador corresponent d'acord amb la proposta efectuada a l'informe a dalt
esmentat.
Tercer.- Not ificar el present acord al propietari del gos.
Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- Assumptes urgents.
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-

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la certifico a
l’efecte que en quedi constància degudament, la qual signa la presidenta amb mi.
Signat electrònicament,
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