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Jsa/csm
Exp : SP 3273/18 General 2853/18
Ass: Tancament expedient inspecció colomar Costa Brava 35 Bxs 1

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
Atès que en data 12 de juny de 2020 el veterinari diplomat en Salut Pública, Joan
Piella Ferrés, emet el següent informe:
“1-ANTECEDENTS:
• Queixa veïnal del 20/06/2018 per problemes de salubritat. Reg.E 2018/6561.
Expedient 2018/3273.
• 10/07/2018. Informe emès per la Policia Local en base a l’Acta 5401/2018 per
problemes de salubritat i rosegadors.
• -14/9/2018. Informe d’Hector Massaguer Gómez, tècnic de salut pública del CC
del Vallès Oriental proposant que en el termini de 3 mesos el titular inscrigui
colomar al registre d’explotacions ramaderes en la categoria “d’altres explotacions
avícoles”, tipus “explotació d’oci” i que sol·liciti autorització municipal per la
instal·lació del colomar.
• -20/9/2018 Notificació a Fincas Forcadell SLU i al Sr. Said Sassi de la Resolució
d’alcaldia, Decret núm.900 de 14/9/2018.
• -21/12/2018 el Sr.Sassi presenta sol·licitud per prorrogar termini per tal de poder
tramitar la seva activitat a la Generalitat.
• -31/1/2019 . Fincas Forcadell SLU presenta queixa reg.E2019/1019. Havent
passat 4 mesos el colomar segueix igual.
• -18/02/2019- Resposta oficial de la regidora de salut pública informant que el Sr.
Sassi va demanar pròrroga d’1’5 mesos per finalitzar accions.
• -27/5/2019 es notifica al Sr. Sassi la Resolució d’alcaldia, Decret 733 de 22/5/2019
incoant expedient d’ordre d’execució de retirada i neteja del colomar del carrer
Costa Brava 35, BX 1ª en el termini de 15 dies hàbils advertint de l’execució forçosa
subsidiària imputant els costos.
• -3/6/2019. El Sr. Sassi entra al Registre d’Entrada , núm. 5537/2019 una còpia de
la sol·licitud de nucli zoològic presentada al Departament de Territori i –
Sostenibilitat de la Generalitat.
• -28/6/2019. La Policia Local emet informe de la situació del colomar.
• -11/12/2019 Informe de Joan Piella, diplomat en salut pública, després
d’inspeccionar el domicili en qüestió desaconsella autoritzar la llicència municipal
per a tenir una col·lecció zoològica privada -de coloms- a la terrassa de l’immoble
del carrer Costa Brava 35 Bx, 1ª i proposa notificar un nou requeriment d’execució
forçosa de neteja i retirada del colomar en un termini de 15 dies, advertint al Sr.
Sassi que el seu incompliment pot comportar multes coercitives i aplicació de
mesures cautelars segons la llei 18/2009 de Salut Pública i el Decret legislatiu
2/2008. Text refós de protecció dels animals, sense prejudici de la incoació d’un
expedient sancionador.
2-FONAMENTS DE DRET/NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT
• Llei 15/1990, de 9 de juliol. Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya
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• Decret legislatiu 2/2003, de 22 d’abril. Text refós de la Llei municipal i de Règim
local de Catalunya
• Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d’octubre.
• Decret legislatiu 2/2008. Text refós de la Llei de protecció dels animals.
• Ordre 28/11/1988 de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya-DOGC
1087, publicació 30/12/1988) I qualsevol altra normativa sanitària que per l’exercici
de l’activitat li sigui d’aplicació.
3-MOTIU:
Visita pendent de seguiment per comprovar el compliment de l’ordre d’execució –
Resolució d’alcaldia núm. 2020/70 de 24 de gener de 2020- al Sr. Said Sassi de la
neteja i retirada del colomar al baixos primera del número 35 del carrer Costa
Brava, endarrerida per la pandèmia del Covid-19.
3-FETS COMPROVATS
• El dia El dia 8/6/2020 a les 13:53h el tècnic que subscriu intenta accedir al domicili
del Sr. Sassi essent impossible. No respon ningú ni al 35 Bx 1ª, ni tampoc al pis veí
35 Bx 2ª. En coincidir a la porta d’entrada amb el resident del 35, 2on 2ª , s’accepta
l’oferiment per realitzar una inspecció visual des del terrat del seu pis. Durant la
visita aquest manifesta que fa pocs mesos que hi viuen i no tenen cap queixa ni
molèstia de cap veí, inclòs el del Bx 1ª.
• Des del terrat es veu que encara existeix la caseta de fusta que abans feia de
voladera, i l’armari de plàstic que abans bloquejava la porta d’accés a la caseta. No
es pot apreciar l’interior, sí que es veu una terrassa amb arbres fruiters i plantes, no
s’observen en el moment de la visita ni coloms ni excrements al terra – s’adjunta
foto-.
Estat actual Estat el dia 11/12/2019
4-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:
1. Caldria fer un altre intent d’accedir al domicili, tot i que no s’observen excrements
ni activitat al pati que facin pensar que encara funciona el colomar, sense accedir a
la terrassa no es pot afirmar de forma concloent que s’ha retirat el colomar. El pati
presenta un aspecte força endreçat.
2. Ha passat molt de temps des de l’inici del problema i des que es va presentar la
queixa. Abans de tornar a intentar accedir al domicili i/o tancar l’expedient caldria
comprovar si el llogater del C/ Costa Brava 35, Bx 1ª continua essent el Sr. Sassi, i
també seria interessant posar-se en contacte amb el representant de la comunitat
de propietaris de Costa Brava 35, Fincas Forcadell , SLU, per confirmar si encara
persisteixen les queixes i/o si tenen constància de la presència de coloms a la
terrassa dels Bx 1ª. “
Atès que en data 15 d’octubre de 2020 el veterinari diplomat en Salut Pública, Joan
Piella Ferrés, emet el següent informe:
“ 1-ANTECEDENTS:
• Queixa veïnal del 20/06/2018 per problemes de salubritat. Reg.E 2018/6561.
Expedient 2018/3273.
• 10/07/2018. Informe emès per la Policia Local en base a l’Acta 5401/2018 per
problemes de salubritat i rosegadors.
• -14/9/2018. Informe d’Hector Massaguer Gómez, tècnic de salut pública del CC
del Vallès Oriental proposant que en el termini de 3 mesos el titular inscrigui
colomar al registre d’explotacions ramaderes en la categoria “d’altres explotacions
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avícoles”, tipus “explotació d’oci” i que sol·liciti autorització municipal per la
instal·lació del colomar.
• -20/9/2018 Notificació a Fincas Forcadell SLU i al Sr. Said Sassi de la Resolució
d’alcaldia, Decret núm.900 de 14/9/2018.
• -21/12/2018 el Sr.Sassi presenta sol·licitud per prorrogar termini per tal de poder
tramitar la seva activitat a la Generalitat.
• -31/1/2019 . Fincas Forcadell SLU presenta queixa reg.E2019/1019. Havent
passat 4 mesos el colomar segueix igual.
• -18/02/2019- Resposta oficial de la regidora de salut pública informant que el Sr.
Sassi va demanar pròrroga d’1’5 mesos per finalitzar accions.
• -27/5/2019 es notifica al Sr. Sassi la Resolució d’alcaldia, Decret 733 de 22/5/2019
incoant expedient d’ordre d’execució de retirada i neteja del colomar del carrer
Costa Brava 35, BX 1ª en el termini de 15 dies hàbils advertint de l’execució forçosa
subsidiària imputant els costos.
• -3/6/2019. El Sr. Sassi entra al Registre d’Entrada , núm. 5537/2019 una còpia de
la sol·licitud de nucli zoològic presentada al Departament de Territori i –
Sostenibilitat de la Generalitat.
• -28/6/2019. La Policia Local emet informe de la situació del colomar.
• -11/12/2019 Informe de Joan Piella, diplomat en salut pública, després
d’inspeccionar el domicili en qüestió desaconsella autoritzar la llicència municipal
per a tenir una col·lecció zoològica privada -de coloms- a la terrassa de l’immoble
del carrer Costa Brava 35 Bx, 1ª i proposa notificar un nou requeriment d’execució
forçosa de neteja i retirada del colomar en un termini de 15 dies, advertint al Sr.
Sassi que el seu incompliment pot comportar multes coercitives i aplicació de
mesures cautelars segons la llei 18/2009 de Salut Pública i el Decret legislatiu
2/2008. Text refós de protecció dels animals, sense prejudici de la incoació d’un
expedient sancionador.
• -8/6/2020 El tècnic que subscriu realitza informe sobre la visita pendent de
seguiment per comprovar el compliment de l’ordre d’execució –Resolució d’alcaldia
núm. 2020/70 de 24 de gener de 2020- al Sr. Said Sassi de la neteja i retirada del
colomar al baixos primera del número 35 del carrer Costa Brava, endarrerida per la
pandèmia del Covid-19. No es pot accedir al pis, des del terrat del veí del 2on2ª,
s’observa que encara existeix la caseta de fusta que abans feia de voladera, i
l’armari de plàstic que abans bloquejava la porta d’accés a la caseta. No es pot
apreciar l’interior, sí que es veu una terrassa amb arbres fruiters i plantes, no
s’observen en el moment de la visita ni coloms ni excrements al terra. Caldria fer un
altre intent d’accedir al domicili, tot i que no s’observen excrements ni activitat al pati
que facin pensar que encara funciona el colomar, sense accedir a la terrassa no es
pot afirmar de forma concloent que s’ha retirat el colomar. El pati presenta un
aspecte força endreçat. Abans de tancar l’expedient es proposa contactar amb el
representant de la comunitat de propietaris de Costa Brava 35, per confirmar si
encara persisteixen les queixes i/o si tenen constància de la presència de coloms a
la terrassa dels Bx 1ª
2-FONAMENTS DE DRET/NORMATIVA SANITÀRIA VIGENT
• Llei 15/1990, de 9 de juliol. Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya
• Decret legislatiu 2/2003, de 22 d’abril. Text refós de la Llei municipal i de Règim
local de Catalunya
• Llei de Salut Pública 18/2009, de 22 d’octubre.
• Decret legislatiu 2/2008. Text refós de la Llei de protecció dels animals.
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• Ordre 28/11/1988 de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya-DOGC
1087, publicació 30/12/1988)
I qualsevol altra normativa sanitària que per l’exercici de l’activitat li sigui d’aplicació.
3-FETS COMPROVATS
• El dia 5 d’octubre de 2020 a les 11:40h no puc accedir al pis núm. 35 Bx 1ª del C
Costa Brava de la Torreta. Malgrat es senten sorolls a l’interior del pis però no
respon ningú .El veí del 1er 1ª comenta que fa poc que hi viu, que no té queixes
sobre els veïns del BX 1ª i accedeix a deixar-me entrar al seu balcó. L’aspecte del
pati és semblant al de l’última vegada. Encara que a la foto no s’aprecia, observem
1 colom a dins de la caseta volandera. Em comenta que l’actual president de la
comunitat viu en un pis del núm 37. No puc comprovar si els veïns del 2on1ª i 2on2ª
han sofert molèsties de coloms últimament perquè no responen a les trucades del
timbre de la porta.
• Em facilita l’accés a l’edifici del núm.37 la veïna del 1er1ª, comenta que el
president de la comunitat és el Sr. Juan Antonio González Cuenca, i que només el
trobaré a les tardes. Després de parlar-hi per telèfon el dia 7/10/2020, em confirma
que li sembla que encara té coloms, i que no fa ni dos dies un veí va trobar un
colom mort a l’edifici, es presta a acompanyar-me al pis del Sr. Sassi.
• El dia 9/10/2020, a les 16:20 ens personem el president de la comunitat i el tècnic
que subscriu al pis BX 1ª del carrer Costa Brava, el Sr. Sassi ens facilita l’accés al
seu pis i a la terrassa. Es comprova que la caseta de fusta que feia de voladera
encara està a la terrassa, ens comenta que la fa servir de magatzem, a l’espai no hi
ha cap colom a l’interior, tampoc gàbies ni menjar per animals.- S’adjunten fotos-.
4-CONCLUSIONS I RECOMANACIONS:
• Es constata que el Sr. Sassi ha eliminat el colomar tal com li requeria la Resolució
d’Alcaldia núm.2020/70. Actualment la caseta de fusta de la terrassa exterior del pis
BX 1ª del carrer Costa Brava de la Torreta només funciona com un espai de
magatzem, no com a colomar, no hi ha ocells, ni menjar, ni gàbies.
• Tal com consta a l’acta d’inspecció núm. 07/2020 de 9/10/2020, el Sr. Sassi es
compromet a seguir complint la resolució mencionada i a mantenir l’estat de la
caseta del terrat tal com la trobem avui.
Aquesta Alcaldia-Presidència, en l’ús de les seves atribucions,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar tancar l’expedient 251/20 a nom del Sr. SAID SASSI, amb NIF
H63780720, referent la instal·lació d’un colomar al carrer Costa Brava, 35 Bxxs 1, per
haver complert definitivament amb les concicions imposades.
SEGON.- COMUNICAR la present resolució a l’interessat
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a l’àrea de Salut Pública de l’Ajuntament
de La Rocal del Vallès i a l’enginyer municipal, als efectes escaients.
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