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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI PER
LA IMPOSICIÓ D’UNA SANCIÓ.
El Regidor de Govern de Benestar Social, en exercici de les facultats que li atorga els
Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26.07.2016 (publicat en el BOPB el dia 05.08.2016)
sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
VIST que, mitjançant Resolució núm. 747/2018, de 6 de febrer, es va iniciar procediment
sancionador contra el Sr. Felipe Guevara López, amb DNI 49872364-S i domicili al carrer
Alacant, núm. 8, soterrani 1a de l’Hospitalet.
VIST que l’esmentada resolució va ser objecte d’infructuosos intents de notificació els dies
12.02.2018 i 13.02.2018 raó per la qual, i als efectes de l’art 44 de la llei 39/2015, d’1
d’octubre LPACAP, es va publicar al BOE del dia 21.03.2018.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de prova
per part de l’interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que en la substanciació del procediment s’han observat tots els requisits
procedimentals establerts en la llei 39/2015, d’1 d’octubre de 2015, LPACAP.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la proposta
definitiva de sanció de la Sra. Instructora, s’ajusten a la legalitat vigent.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 18.04.2018.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 24.04.2018.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen previ de la
Comissió Permanent de Drets i Territori.

ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en el requeriment
fet pel Negociat de protecció dels animals, al que es fa referència en la resolució d’iniciació
del procediment:
L’interessat/da no disposava de la preceptiva llicència per a la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos.
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SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Els fets infringeixen el què disposa l’art. 13.1.b) de
la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre la tinença d’animals considerats potencialment
perillosos, qualificació definitiva: MOLT GREU, segons l’art. 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre, sobre la tinença d’animals considerats potencialment perillosos.
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels esmentats
fets, a títol d’autor el Sr. Felipe Guevara López, amb DNI 49872364-S i domicili al carrer
Alacant, núm. 8, soterrani 1a de l’Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr Felipe Guevara
López, amb DNI 49872364-S, una sanció de 2.404,06.-euros, quantia mínima a imposar
per a les infraccions molt greus, segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
El Regidor de Govern de Benestar Social

Jesús Husillos Gutiérrez

No subjecte per aplicació de l'art. 219.4 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals i la Regla
núm. 11 de la Instrucció reguladora que desenvolupa el règim de control intern (acord plenari
del 19/9/1997).
L'Hospitalet a 8 de maig de 2018

