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Secció I. Disposicions generals
AJUNTAMENT DE SENCELLES

7291 Modificació de l’Ordenança Municipal de Policia, Bon Govern i Convivència

El Ple de l´Ajuntament de Sencelles en sessió extraordinària celebrada en data 24 de març de 2017, va acordar l´aprovació provisional dels
punts següents:

- Modificació de l’Ordenança Municipal de Policia, Bon Govern i Convivència Ciutadana

Una vegada superat el temps d’exposició pública sense que s’hagi presentat cap reclamació, queda aprovada definitivament, amb el text que
es reprodueix seguidament:

1. S’inclou a l'article 69.3 el següent text:

«En tot cas, tot propietari i/o posseïdor de l'animal errant s'haurà de fer càrrec de les despeses de manutenció que generi i de
les taxes corresponents pels serveis de recollida i transport al centre oportú. L'Ajuntament iniciarà d'ofici, a partir de la
informació proporcionada pel centre receptor, policia local o altres mitjans als seu abast, el corresponent procediment per al
cobrament de les despeses i taxes abans esmentats, en compliment del que disposa l'art. 64è de la present ordenança i l'art.
1905 del codi civil.»

2. S’inclou a l'article 74, faltes lleus el següent text:

«e. Alimentar animals errants a la via pública a excepció de les ocasions que l'Ajuntament autoritzi.»

3. S’inclou a l'article 73.5 el següent text:

«L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes a aquestes capítol serà constitutiu d'infracció, la qual serà
classificada en lleu, greu o molt greu a judici de l'òrgan sancionador competent, sense perjudici de l'establert als següents
articles.»

                  

Sencelles, 30 de juny de 2017

EL BATLE,
JOAN CARLES VERD CIRER
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