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PROPOSTA DE DICTAMEN A LA COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI PER
LA INADMISSIÓ D’UN RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA L’ACORD
D’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:
VISTA la impugnació presentada en data 11 d’octubre de 2018 pel Sr. Ramón Puyo Rosas,
contra l’Acord de Ple número U040203/610, de 24 de juliol de 2018, pel qual se l’imposa una
sanció per import de 2.404,06 euros, per no disposar de la preceptiva llicència que preveu la
llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals potencialment perillosos, considerada
una infracció molt greu.
VIST que de conformitat amb la documentació que obra al present expedient sancionador, la
preceptiva notificació es va efectuar en temps i forma, obrant el justificant de la mateixa a
l’expedient.
VIST l’informe emès per l’assessoria jurídica de data 12 de novembre de 2018, que conté:
“I.- ANTECEDENTS DE FET:
1.- El Sr. Ramón Puyo Rosas va ser requerit per escrit pel Negociat de Protecció dels
animals mitjançant ofici de data 11.05.2017(notificat en el domicili de l’interessat el mateix
dia15.08.2017), i 10.8.2017 per tal de regularitzar la situació jurídica del gos, sol·licitant la
llicència que, per a la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, exigeixen la
llei 50/1999, 23 de desembre i el Reial Decret 287/2002 de 22 de març, donant lloc a la
incoació de l’expedient sancionador al no haver donat compliment el requeriment ni acreditar
que disposés de la llicència esmentada.
2.- Per Acord de Ple número U040203/610, de 24 de juliol de 2018, es va imposar una
sanció, a Ramón Puyo Rosas per import de 2.404,06 euros per no acreditar disposar de la
llicència obligatòria que exigeix l’article 13.1 b) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, de
tinença d’animals potencialment perillosos, qualificada de molt greu.
3.- El Sr. Puyo Rosas ha presentat recurs de reposició, en data 11 d’octubre de 2018 i amb
número de registre d’entrada E/76773/2018, contra l’Acord de Ple número U040203/610, de
24 de juliol de 2018, notificat el dia 6 d’agost de 2018.

II.- FONAMENTS DE DRET
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I.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals potencialment perillosos.

II.

Els articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic
(LRJSP), reguladors de les regles i principis generals de la potestat sancionadora.

III.

El Títol IV, de les disposicions del procediment administratiu comú, i articles 123 i
124, recurs potestatiu de reposició, de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
Administratiu Comú a les Administracions Públiques (LPACAP).

IV.

Amb caràcter supletori, el Decret de la Generalitat de Catalunya núm. 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador en els àmbits de competència de la
Generalitat.

III.- VALORACIÓ DELS MOTIUS D’IMPUGNACIÓ AL·LEGATS
Amb caràcter previ a la valoració dels motius d’impugnació exposats pel recurrent, es
procedent verificar el compliment dels requisits formals d’admissió.
L’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú a les
Administracions Públiques estableix que “El termini per la interposició del recurs de reposició
serà d’un mes, si l’acte és exprés. Un cop transcorregut aquest termini, únicament es pot
interposar un recurs contenciós administratiu, sense perjudici, si s’escau, de la procedència
del recurs extraordinari de revisió”.
L’Acord de Ple número U040203/610, de 24 de juliol de 2018 impugnat va ser notificat en
data 6 d’agost de 2018 tal i com s’indica als antecedents de fet exposats, el termini d’un mes
per a interposar recurs expirava el 6 de setembre de 2018,i va ser interposat el 11 d’octubre
de 2018, per tant fora de termini.
Tampoc és d’aplicació l’article 115.2 de la LPACAP en virtut del qual es pot deduir recurs de
caràcter diferent en base al contingut de les al·legacions donat que no són susceptibles
d’incardinar-se en cap dels supòsits de l’article 125.1 per al recurs extraordinari de revisió.

IV.- ÒRGAN COMPETENT
L’òrgan competent per a la resolució del present recurs de reposició és el Ple en virtut del
que disposa l’article 123 de la LPACAP.

CONCLUSIONS
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Per tot allò exposat l’assessora jurídica que subscriu, sense perjudici d’altre millor criteri,
conclou que procedeix la inadmissió del recurs de reposició presentat contra l’Acord Ple
número U040203/610, de 24 de juliol de 2018”.
El Ple, a proposta del regidor de Govern de Benestar Social i amb dictamen previ de la
Comissió Permanent de Drets i Territori.

ACORDA
PRIMER.- INADMETRE el recurs de reposició interposat contra l’Acord de Ple número
U040203/610, de 24 de juliol de 2018, pel qual se l’imposa una sanció al Sr. Puyo Rosas,
per import de 2.404,06 euros, per no disposar de la preceptiva llicència que preveu la llei
50/1999, de 23 de desembre, de tinença d’animals potencialment perillosos, considerada
una infracció molt greu
SEGON.- Notificar aquest acord a la persona interessada.

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 Refòs 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 7 de desembre de 2018

