ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Identificació de la sessió
Número: 20/2015
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 14 d’abril de 2015
Horari: 13:10 a 13:15
Lloc: saló de sessions de la casa consistorial de Manresa
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
M. Mercè Rosich Vilaró
Josep Maria Sala Rovira
Miquel Davins Pey
Joan Calmet Piqué
Secretari general
José Luis González Leal
Gerent
Francesc de Puig Viladrich

Absents justificats
Antoni Llobet Mercadé
Ramon Bacardit Reguant
Ordre del dia
1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària núm. 17, que va tenir lloc el
dia 24 de març de 2015.
2.

Àrea d’Economia i Governació

2.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Governació

2.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de liquidació de la 6a retribució per objectius
(corresponent al semestre maig 2014-octubre 2014) del contracte de concessió
administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus
sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa.

2.1.2 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat.
2.1.3

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’adjudicació
de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a
la Muralla del Carme, cantonada Plaça Sant Domènec, de Manresa.

2.2

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

2.2.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’acceptació
de renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del
mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm.
13-14-23-24.
2.2.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau, l’acceptació
de renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del
mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm.
27-28.

3.

Àrea de Territori i Paisatge

3.1

Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans

3.1.1 Aprovar, si escau, l’atorgament de concessions de dret funerari per un període de
5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri
Municipal.
3.1.2 Aprovar, si escau, la pròrroga de concessions de dret funerari per un període de 5
anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al Cementiri
Municipal.
3.1.3 Aprovar, si escau, l’acceptació de renúncies a concessions temporals de drets
funeraris del Cementiri Municipal.
4.

Àrea de Serveis a les Persones

4.1

Regidoria delegada de Sanitat

4.1.1

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per abandonament d’un
gos de raça potencialment perillosa.

4.1.2

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença de gossos
potencialment perillosos sense llicència administrativa.

4.1.3

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença de gossos
potencialment perillosos sense llicència administrativa.
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5.

Assumptes sobrevinguts

6.

Precs, preguntes i interpel·lacions

(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals)

Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació acta anterior

El president obre la sessió, el secretari sotmet a la consideració dels membres de la
Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 17, que correspon a la sessió
extraordinària del dia 24 de març de 2015 i la Junta de Govern Local l’aprova per
unanimitat dels 5 membres presents.
2.

Àrea d’Economia i Governació

2.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Governació

2.1.1 Aprovar, si escau, l’expedient de liquidació de la 6a retribució per objectius
(corresponent al semestre maig 2014-octubre 2014) del contracte de
concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de
recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Governació, d’1 d’abril
de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. El Ple de la Corporació, en sessió que va tenir lloc el dia 22 de febrer de 2011, va
adoptar l’acord d’adjudicar el contracte de concessió administrativa que consisteix
en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana
del municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A. La prestació del servei es va iniciar el
dia 1 de maig de 2011.
En data 17 de gener de 2014, mitjançant escriptura pública autoritzada per la
senyora Almudena Elena Castro-Girona Martínez, Notària de l’Il·lustre Col·legi de
Catalunya, amb el número 37 del seu protocol, es va formalitzar la cessió del
contracte a favor de la UTE SANEJAMENT MANRESA.
II. La clàusula 58a del Plec de clàusules administratives que regula el contracte,
estableix com a incentiu, una retribució per objectius, i preveu un mecanisme mixt
en el qual es pretén lligar a la consecució dels objectius de gestió, part de la
retribució del benefici industrial que percep el contractista.
Així, el benefici industrial tindrà una part fixa del 70% que es facturarà
mensualment, i el 30% restant, que tindrà la consideració de variable, es facturarà
semestralment un cop realitzada la valoració dels factors de control de qualitat i
de millora contínua.
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III. La cap de la Secció de Neteja, Residus i Agenda 21 ha emès un informe en què,
prèvia valoració dels factors de control de qualitat i de millora contínua (que es
transcriu a l’annex que s’adjunta), quantifica la retribució de la part variable del
benefici industrial, corresponent al semestre maig 2014 – octubre 2014.
IV. Mitjançant proveïment de data 24 de febrer de 2015, es va donar audiència a
l’entitat mercantil UTE SANEJAMENT MANRESA, en l’expedient de liquidació de
la 6a retribució per objectius (corresponent al semestre maig 2014 - octubre 2014)
del contracte de concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei
públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de
Manresa. La concessionària no ha formulat cap observació o al·legació a
l’expedient.
V. La cap d’Unitat de Contractació, en data 11 de març de 2015, ha emès un informe
en que conclou que l’aprovació de l’expedient de liquidació de la 6a retribució per
objectius (corresponent al semestre maig 2014 - octubre 2014) del contracte, en
els termes proposats, s’ajusta a dret.

Consideracions Jurídiques
1a. Retribució per objectius. La clàusula 58a del Plec de clàusules administratives que
regeix la concessió diu, literalment, que com a incentiu es preveu un mecanisme mixt en
el qual es pretén lligar a la consecució dels objectius de gestió part de la retribució del
benefici industrial que percep el contractista.
Així, el benefici industrial que els licitadors fixin per aquest contracte tindrà una part fixa i
una part variable. El 70% d’aquest benefici serà la part fixa i es facturarà mensualment, i
el 30% restant, que tindrà la consideració de variable, es facturarà semestralment, un cop
realitzada la valoració dels factors de control de qualitat i de millora contínua de la
següent manera:
–

Un 20% del total del benefici industrial estarà lligat a la millora de la qualitat, es a
dir, a l’evolució dels resultats obtinguts en els controls de la percepció de neteja i
de l’estat de la via pública (detallat en la prescripció 71a. del plec de prescripcions
tècniques). Si la mitjana del resultats del semestre analitzat és superior a la del
semestre anterior, es podrà facturar aquest 20%. Si la mitjana del resultats del
semestre analitzat és igual a la del semestre anterior, només es podrà facturar el
10%, mentre que si la mitjana del resultats del semestre analitzat és inferior a la
del semestre anterior no es podrà facturar cap import.

–

Un 5% del total del benefici industrial estarà vinculat al resultat del control de
gestió del contracte. El seguiment d’aquest procés de millora contínua es portarà
a terme segons allò definit en la prescripció 73a del plec de prescripcions
tècniques.

–

Un 5% del total del benefici industrial estarà vinculat a la formulació i implantació
de propostes de millora per part de l’empresa concessionària. El seguiment
d’aquest procés de millora contínua es portarà a terme segons allò definit en la
prescripció 64a de plec de prescripcions tècniques.

2a. Òrgan competent. L’òrgan competent per a l’aprovació de la liquidació de la 6a
retribució per objectius és el Ple de la Corporació, en la seva condició d’òrgan de
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona de la LCSP.
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Tanmateix, per acord del Ple de 21 de juliol de 2011, l’exercici d’aquesta competència ha
estat delegat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, com a Regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de
Govern Local l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar la liquidació de la 6a retribució per objectius (corresponent al
semestre maig 2014 - octubre 2014) del contracte de concessió administrativa que
consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja
urbana del municipi de Manresa, a favor de l’entitat mercantil UTE SANEJAMENT
MANRESA, titular del CIF U-66.220.450, amb domicili al carrer Josep Comas i Sola núm.
12 del PI Bufalvent de Manresa-08243, amb un import a liquidar de setze mil trenta-cinc
euros amb quaranta-sis cèntims (16.035,46 €), d’acord amb la següent valoració.
Percentatge
respecte
Concepte
BI total
Controls de la percepció de neteja
20%
i de l’estat de la via pública

Base BI
72.888,46 €

Valoració

Import a
facturar
14.577,69 €

Favorable
Desfavorable
Control de la gestió del contracte
5%
72.888,46 €
0,00 €
Formulació
i
implantació
de
5%
72.888,46 €
0,00 €
Desfavorable
propostes de millora contínua
Subtotal
14.577,69 €
IVA (10%)
1.457,77 €
Import a liquidar a la concessionària 16.035,46 €

ANNEX
VALORACIÓ DELS FACTORS DE CONTROL DE QUALITAT I DE MILLORA CONTÍNUA

1. Respecte l’evolució dels resultats obtinguts en els controls de la percepció de neteja i
de l’estat de la via pública, encara no s’ha pogut implantar aquest control. Per tant,
com que no es pot justificar que no hi hagi hagut una evolució a l’alça, es proposa
que es facturi el 20% corresponent a aquest concepte.
2. Respecte el control de la gestió del contracte, el resultat de cada un dels mesos del
període és el següent:
Mes

Resultat

Observacions

Maig 2014

Incorrecte

La gestió de la documentació i de les incidències és
molt deficient En general, no es fa cap tipus de
valoració ni s’emprèn cap acció a partir de les
dades obtingudes (indicadors, control de qualitat,
...)
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Juny 2014

Incorrecte

La gestió de la documentació i de les incidències és
molt deficient En general, no es fa cap tipus de
valoració ni s’emprèn cap acció a partir de les
dades obtingudes (indicadors, control de qualitat,
...)

Juliol 2014

Incorrecte

La gestió de la documentació i de les incidències és
molt deficient En general, no es fa cap tipus de
valoració ni s’emprèn cap acció a partir de les
dades obtingudes (indicadors, control de qualitat,
...)

Agost 2014

Incorrecte

La gestió de la documentació i de les incidències és
molt deficient En general, no es fa cap tipus de
valoració ni s’emprèn cap acció a partir de les
dades obtingudes (indicadors, control de qualitat,
...)

Setembre 2014

Incorrecte

La gestió de la documentació i de les incidències és
molt deficient En general, no es fa cap tipus de
valoració ni s’emprèn cap acció a partir de les
dades obtingudes (indicadors, control de qualitat,
...)

Octubre 2014

Incorrecte

La gestió de la documentació i de les incidències és
molt deficient En general, no es fa cap tipus de
valoració ni s’emprèn cap acció a partir de les
dades obtingudes (indicadors, control de qualitat,
...)

Per tant, no es podrà pagar el 5% del benefici industrial retingut, corresponent
a
aquest concepte, a causa del resultat no satisfactori dels diferents mesos,
bàsicament per la mala gestió de les incidències, la gestió de la documentació i la
manca d’anàlisi de les dades i inici d’accions correctores.
Respecte la formulació i implantació de propostes de millora contínua, durant aquest
semestre no s’ha registrat cap proposta de millora.
Per tant, no es pot pagar el 5% del benefici industrial retingut corresponent a aquest
concepte.
3. Durant el semestre comprès des del mes de maig de 2014 al mes d’octubre de 2014,
la facturació mensual, lligada al benefici industrial ha estat la següent:
MES

SUBTOTAL
(P1+P2+P3)

TOTAL BI (3%)

PART FIXA BI
(2,1% JA
FACTURAT)

PART VARIABLE
BI
(0,9%)

Maig 2014

416.147,02

12.484,41

8.739,09

3.745,32

Juny 2014

397.664,74

11.929,94

8.350,96

3.578,98

Juliol 2014

382.820,24

11.484,61

8.039,23

3.445,38

Agost 2014

392.660,47

11.779,81

8.245,87

3.533,94

Setembre 2014

408.085,97

12.242,58

8.569,81

3.672,77

Octubre 2014

432.237,16

12.967,11

9.076,98

3.890,13

SUBTOTALS

2.429.615,60

72.888,46

51.021,94

21.866,52
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La part variable del benefici industrial retinguda com a incentiu de millora
corresponent al semestre de maig de 2014 a octubre de 2014 ascendeix a
21.866,52 €.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
2.1.2 Aprovar, si escau, la concessió de bonificacions del 50 % de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres a favor de diversos sol·licitants per a la
reforma, reparació i rehabilitació d’immobles de la ciutat.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda, de 27 de març de 2015,
que es transcriu a continuació:
“En relació a les bonificacions de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres a
l’empara de l’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost s’han presentat les
sol·licituds que es relacionen més endavant.
L’apartat 7 b) de l’article esmentat disposa que gaudiran d’una bonificació del 50 % en la
quota de l’impost les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles, en qualsevol
indret del terme municipal no inclòs en l’apartat 1 b) d’aquest article.
És voluntat de l’Ajuntament afavorir les obres de reforma, reparació i rehabilitació
d'immobles no inclòs en l'apartat 1b) d'aquest article.
Pels tècnics competents dels Serveis del Territori s’han informat favorablement les
sol·licituds, per reunir els requisits establerts a l’apartat 2 esmentat.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi
de la bonificació.
Vist l’informe emès per la Cap de secció de gestió tributària i inspecció.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a
la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 21 de juliol de 2011, com a regidor
delegat d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Declarar les obres que es relacionen d’especial interès o utilitat municipal i estimar les
sol·licituds i concedir les bonificacions en l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres que s’especifiquen:
Sol·licitant: PAJARIL MANRESA, S.L. representat per DAVIES - - - - GEOFFREY
Expedient:
GTR.ICB/2015000031
(GTR.ICI
/
2015000079
LLI.COM/2015000031)
Descripció obres: Adequació de local al Pg. Pere III, 44
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.
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Sol·licitant: OBRASERVEI 24H SL. representat per SUBIRANA GRIFELL
CARLES
Expedient:
GTR.ICB/2015000034
(GTR.ICI
/
2015000083
LLI.COM/2015000034)
Descripció obres: Reparar balcons al C/. Carrasco Formiguera, 2-4
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000035
(GTR.ICI
/
2015000084
LLI.COM/2015000035)
Descripció obres: Reparació canalera de l'habitatge del C/. Tres Roures, 7

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000038
(GTR.ICI
/
2015000179
LLI.OBM/2015000008)
Descripció obres: Reforma interior de banys i 2 habitacions 1a. planta al C/.
Valentí Almirall, 28.B
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000055
(GTR.ICI
/
2015000109
LLI.COM/2015000048)
Descripció obres: Canvi de banyera per tutxa de rajoles al V/. Pau Casals, 77

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000056
(GTR.ICI
/
2015000177
LLI.OBM/2015000016)
Descripció obres: Ampliar porta garatge al C/. Pica d'Estats, 4

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000057
(GTR.ICI
/
2015000108
LLI.COM/2015000049)
Descripció obres: Reforma de la cuina al C/. Circumval·lació, 112-2n
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Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000067
(GTR.ICI
/
2015000122
LLI.COM/2015000057)
Descripció obres: Canvi de banyera per dutxa al C/. Cos, 65-3r.

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000068
(GTR.ICI
/
2015000119
LLI.COM/2015000058)
Descripció obres: Canvi de banyera per plat de dutxa al C/. Dr. Zamenhof, 20-2n.2a.
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000069
(GTR.ICI
/
2015000121
LLI.COM/2015000059)
Descripció obres: Reforma cuina a la Cra. Santpedor, 1-2n.-2a.

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000070
(GTR.ICI
/
2015000123
LLI.COM/2015000060)
Descripció obres: Impermeabilització de terrat i canvi de banyera per plat de dutxa
a la Bda. Tres Creus, 26
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: MANOLITA SOLE SL
Expedient:
GTR.ICB/2015000074
(GTR.ICI
/
2015000127
LLI.COM/2015000065)
Descripció obres: Obres de reforma de bany i cuina al C/. Pirineu, 84-2n.

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.
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Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000075
(GTR.ICI
/
2015000128
LLI.COM/2015000066)
Descripció obres: Reformar bany al Grup Francesc Cots, 9-3r.-1a.

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000088
(GTR.ICI
/
2015000148
LLI.COM/2015000078)
Descripció obres: Reforma de bany per canvi de rajoles i sanitaris bany al C/. Fra.
J. Coma i Galí, 48
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000089
(GTR.ICI
/
2015000141
LLI.COM/2015000079)
Descripció obres: Reparació de fuita d'aigua a la cuina del C/. Alcalde Armengou,
15-4t.-1a.
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000109
(GTR.ICI
/
2015000167
LLI.COM/2015000097)
Descripció obres: Reformar cuina i bany de l'habitatge situal a l'Avda. de les
Bases de Manresa, 100-104-5e.-2a.
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000114
(GTR.ICI
/
2015000168
LLI.COM/2015000103)
Descripció obres: Reformar cuina i banys al Passatge Santa Soletat, 9-1 dreta

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: XXX representat per XXX
Expedient:
GTR.ICB/2015000119
(GTR.ICI
/
2015000182
LLI.COM/2015000105)
Descripció obres: Reformes en els banys del C/. Lluis Millet bloc 9-3er.-1a.
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Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS PLAÇA GISPERT 3
Expedient:
GTR.ICB/2015000124
(GTR.ICI
/
2015000186
LLI.COM/2015000110)
Descripció obres: Col·locació canal a cel obert a la Plaça Gispert, 3

-

Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.

Sol·licitant: CONSTRUCCIONS EURLOP, SL
Expedient:
GTR.ICB/2015000129
(GTR.ICI
/
2015000193
LLI.COM/2015000118)
Descripció obres: canviar paviment parets i terre i sanitaris al bany del C/ Camps i
Fabres, 8 2 2
Benefici fiscal sol·licitat: 50% de la quota a l’empara de l’apartat 7 b) de l’article 6
de l’ordenança fiscal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.

2.1.3

Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau,
l’adjudicació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda
de premsa situat a la Muralla del Carme, cantonada Plaça Sant Domènec, de
Manresa.

Motius de la urgència: Atès que la clàusula 24a del Plec de clàusules que regula la
concessió estableix que l'adjudicació del contracte s'ha de dur a terme un cop rebuda la
documentació per part de l’adjudicatari, acreditativa de no tenir deutes amb Hisenda i
Seguretat Social i d'haver aportat la garantia definitiva, dins dels cinc dies hàbils
següents a la seva recepció, la qual ha estat aportada dins el termini atorgat.
Esperar a la propera Comissió informativa d’Economia i Governació, prevista per al
proper dia 13 de maig, comportaria no complir amb el termini establert.
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 5 membres presents, el
secretari presenta la proposta del regidor delegat d’Hisenda i Governació, de 13 d’abril de
2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 3 de febrer de 2015, va aprovar l’expedient
de contractació de la concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de
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premsa situat a la Muralla del Carme, cantonada plaça Sant Domènec de Manresa.
L’anunci de la convocatòria fou publicat en el Butlletí Oficial de la Província del dia 9 de
febrer de 2015, així com en el perfil del contractant de l’Ajuntament.
II. Segons consta a l’acta de la Mesa de contractació, celebrada el dia 23 de març de
2015, durant el període de presentació de proposicions es varen presentar dues ofertes,
que són les següents:
Proposició núm. 1:
Licitador: SOBRERROCA CENTRE SL
CIF: B-58592809
Domicili: Prolongació General Prim, 11, bx. 08240-Manresa
Representant: Sr. Alfons Portella Orduña
Proposició núm. 2:
Licitador: FUNDACIÓ AMPANS
CIF: G-08444671
Domicili: Sant Rafael, 4. 08243-Manresa
Representant: Sr. Toni Espinal Freixas

En aquesta mateixa acta consta que es van declarar admeses totes les proposicions
presentades.
III. En la mateixa sessió de la Mesa de Contractació es procedí, en acte públic, a
l’obertura dels sobres número 2, que contenen les ofertes tècniques presentades pels
licitadors, les quals foren recollides pels serveis tècnics municipals per a la seva
valoració.
IV. En data 26 de març de 2015, el tècnic de Mercats de l’Ajuntament va emetre un
informe de valoració de les ofertes tècniques presentades, en base als criteris fixats per
la clàusula 20a, lletra c), del plec de clàusules administratives reguladores del contracte,
que donà com a resultat la puntuació següent:

Criteri 1
Criteri 2
Criteri 3
Total

Oferta 1
Sobrerroca Centre SL
2
1
2
5

Oferta 2
Fundació Ampans
5
3
5
13

Criteri 1. Qualitat i rigor de la documentació descriptiva del projecte
Criteri 2. Solvència i viabilitat del pla d’empresa
Criteri 3. Qüestions físiques i estètiques del punt de venda

V. La Mesa de Contractació, reunida en sessió de data 1 d’abril de 2015, assumí
l’informe de valoració emès pel tècnic de Mercats i procedí, en acte públic, a l’obertura
dels sobres número 3 presentats pels licitadors, que contenen les ofertes econòmiques i
les propostes de reducció de termini.
VI. Atès que les ofertes presentades per ambdós licitadors foren idèntiques (2.250 €
d’oferta econòmica i 3 anys de termini de concessió), en aplicació dels criteris establerts
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 20, de 14 d’abril de 2015

12

per la clàusula 20a, lletres a) i b), del plec de clàusules administratives, la puntuació
obtinguda fou la següent:

Millora del cànon mínim
Reducció termini vigència
Total

Oferta 1
Sobrerroca Centre SL
30 punts
10 punts
40 punts

Oferta 2
Fundació Ampans
30 punts
10 punts
40 punts

VII. La Mesa de Contractació, en una nova sessió de caràcter públic celebrada el dia 9
d’abril de 2015, a la vista de les puntuacions obtingudes en cada fase del procediment
acordà la valoració global de les ofertes presentades, que és la següent:

Oferta tècnica (sobre 2)

Oferta 1
Sobrerroca Centre SL
5 punts

Oferta 2
Fundació Ampans
13 punts

Oferta econòmica i reducció
de termini (sobre 3)

40 punts

40 punts

Puntuació total

45 punts

53 punts

VIII. En la mateixa sessió de 9 d’abril de 2015, la Mesa de Contractació va acordar
proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte per a la concessió
administrativa d’ús privatiu del quiosc de venda de premsa situat a la Muralla del Carme,
cantonada plaça Sant Domènec de Manresa, a la FUNDACIÓ AMPANS, previ
compliment de les obligacions que prescriu la clàusula 22a del plec de clàusules
administratives.
IX. En data 10 d’abril de 2015, mitjançant proveïment, la FUNDACIÓ AMPANS fou
requerida perquè en un termini màxim de deu dies hàbils aportés la documentació
acreditativa d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, així
com la garantia definitiva del contracte, corresponent al 3% del valor del domini públic a
ocupar, com a condició prèvia per poder procedir a l’adjudicació del contracte. La
documentació sol·licitada ha estat aportada per l’adjudicatari dins del termini atorgat.
X. En data 13 d’abril de 2015, el tècnic d’administració general de l’Oficina de
Contractació, Compres, Gestió Patrimonial i Inversions ha emès un informe jurídic en el
qual fa constar que l’adjudicació del contracte de concessió administrativa d’ús privatiu
del quiosc de venda de premsa ubicat a la Muralla del Carme, cantonada plaça Sant
Domènec, a favor de la FUNDACIÓ AMPANS, s’ajusta a dret.
Consideracions jurídiques
1. Requisits de capacitat del contractista. Examinada la proposició presentada per la
FUNDACIÓ AMPANS, es pot concloure que aquesta conté tota la documentació relativa
a la personalitat del contractista exigida en la clàusula 13a del plec de clàusules
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administratives que regeixen aquest concurs i que el licitador no es troba incurs en cap
de les prohibicions de contractar que prescriu l’article 60 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
2. La clàusula 24a. del plec de clàusules administratives diu que l’òrgan de contractació
haurà d’adjudicar el contracte un cop rebuda la documentació requerida al licitador.
3. L’òrgan competent per a l’adjudicació d’una concessió administrativa és el Ple de la
Corporació, d’acord amb allò que disposa l’article 60 del Reglament del patrimoni dels
ens locals (RPEL). Tanmateix, aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern
Local per acord plenari de 21 de juliol de 2011.
Per tot això, com regidor delegat d’Hisenda i Governació, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent
ACORD
Primer. ADJUDICAR el contracte de concessió administrativa d’ús privatiu del quiosc de
venda de premsa ubicat a la Muralla del Carme, cantonada plaça Sant Domènec de
Manresa, a favor de l’oferta presentada per FUNDACIÓ AMPANS (CIF G-08444671), per
un termini de tres anys, comptats a partir de la data de la signatura del contracte, i un
cànon anual de dos mil dos-cents cinquanta euros (2.250 €), d’acord amb les condicions
de l’oferta presentada.
Segon. NOTIFICAR el present dictamen a les persones que han pres part en el
procediment de contractació i publicar l’adjudicació del contracte en el perfil del
contractant de l’Ajuntament de Manresa.
Tercer. COMUNICAR a l’adjudicatari que haurà de concórrer a formalitzar el contracte
quan sigui requerit per l’Ajuntament. La formalització s’efectuarà dins dels quinze dies
hàbils següents a la recepció de la notificació per part de l’interessat, d’acord amb allò
que preveu la clàusula 26a. del plec de clàusules administratives que regeixen la
concessió.
Quart. PUBLICAR la formalització del contracte en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Manresa i en el Butlletí Oficial de la Província.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova la proposta esmentada que esdevé acord de la Junta.
2.2

Regidoria delegada de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme

2.2.1 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau,
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l’acceptació de renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu de la
unitat comercial del mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, formada
pels llocs de venda núm. 13-14-23-24.
Motius de la urgència: Atesa la renúncia expressa formulada pel titular de la concessió
administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del mercat municipal de Puigmercadal,
formada pels llocs de venda núm. 13-14-23-24, en data 24 de març de 2015. Atès que
raons d'interès públic fan necessari tenir ocupades totes les parades del mercat i, per
això, cal posar-les a concurs quant abans millor, fet que només es pot dur a terme un cop
aprovada l’acceptació de la renúncia a la concessió administrativa d’ús privatiu del lloc de
venda corresponent.
Esperar a la propera Comissió informativa d’Economia i Governació, prevista per al
proper dia 13 de maig, comportaria demorar aquesta acceptació de renúncia.
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 5 membres presents, el
secretari presenta la proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, de 8 d’abril de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. La societat mercantil ALPENSINA SL (NIF B60425162) és titular dels drets de la
concessió administrativa de la parada del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa
formada pels llocs de venda núm. 13-14-23-24, en virtut del contracte atorgat el dia 7
d’octubre de 1986.
II. En data 24 de març de 2015 (NRE 17507), el senyor Josep Maria Portell Padrós, en
nom i representació de l’esmentada societat, ha presentat un escrit de renúncia expressa
als drets de la concessió administrativa, per impossibilitat de mantenir l’explotació
d’aquesta unitat comercial.
Consideracions jurídiques
1. Normativa aplicable. A les concessions administratives d’ús privatiu de les unitats
comercials del mercat Puigmercadal els són d’aplicació el Text refós del Reglament
d’organització i funcionament del Mercat Municipal Puigmercadal, aprovat pel Ple de la
Corporació de 16 d’octubre de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data
25 de febrer de 2015.
2. Extinció de la concessió. L’article 33.1, lletra c), preveu que les concessions
s’extingeixin “per renúncia expressa i escrita del seu titular”. I l’article 33.2 preveu que “en
extingir-se la concessió o l’autorització els titulars hauran de deixar lliures, buits, nets i a
disposició de l’Ajuntament els llocs de venda, cambres, obradors, magatzems i tots els
objectes que hagin estat objecte d’utilització en l’exercici dels seus drets”.
3. Obres. D’acord amb l’article 16.5 del mateix Reglament “totes les obres i instal·lacions
realitzades i que restin unides de forma permanent a l’immoble del mercat, romandran de
propietat municipal. S’entendrà que les obres i instal·lacions resten unides de forma
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permanent quan no puguin separar-se o desmuntar-se sense el deteriorament de
l’immoble”.
4. Mobiliari i equipaments. Finalment, l’article 17 del Reglament estableix que “els
titulars podran instal·lar a l’espai o unitat objecte d’utilització el mobiliari i equipament
necessari pel desenvolupament de l’activitat. Aquests tindran la consideració de béns
mobles propietat dels titulars respectius, de manera que, extingit el dret, podran retirarlos, sempre i quan no comporti un greuge per a les instal·lacions municipals”.
5. Òrgan competent. D’acord amb l’article 22.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per
dur a terme “contractacions i concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior
a quatre anys (...)” i, en conseqüència, per a la seva extinció o revocació. Tanmateix,
aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern Local per acord plenari de 21 de
juliol de 2011.
Per tot això, com a regidora delegada de Promoció econòmica, Comerç i Turisme,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent

ACORD
Primer.- ACCEPTAR la renúncia formulada per la societat mercantil ALPENSINA SL
(NIF B60425162) a la concessió administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del
Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa, formada pels llocs de venda núm. 13-14-2324, i DECLARAR EXTINGIDA la concessió amb efectes de data 24 de març de 2015.
Segon.- REQUERIR la societat mercantil ALPENSINA SL perquè en un termini màxim
de 10 dies, comptats des de la notificació d’aquest acord, deixi lliures, buits, nets i a
disposició de l’Ajuntament els llocs de venda relacionats en el punt anterior, d’acord amb
el que disposa l’article 33.2 del vigent Text refós del Reglament d’organització i
funcionament del Mercat Municipal Puigmercadal.
Tercer.- INFORMAR la societat mercantil ALPENSINA SL que, de conformitat amb el
que disposa l’article 16.5 del Reglament esmentat, les obres i instal·lacions realitzades i
que restin unides de forma permanent a l’immoble del mercat, romandran de propietat
municipal, sense dret a cap indemnització per al renunciant.
Quart. DONAR COMPTE d’aquest dictamen a la Comissió Informativa d’Economia i
Governació, en la primera sessió que tingui lloc.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova la proposta esmentada que esdevé acord de la Junta.

2.2.2 Prèvia ratificació de la inclusió de l’assumpte a l’ordre del dia, per raons
d’urgència, conforme els art. 82.3 i 113.1 del ROF: Aprovar, si escau,
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l’acceptació de renúncia de la concessió administrativa d’ús privatiu de la
unitat comercial del mercat municipal de Puigmercadal de Manresa, formada
pels llocs de venda núm. 27-28.
Motius de la urgència: Atesa la renúncia expressa formulada pel titular de la concessió
administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del mercat municipal de Puigmercadal,
formada pels llocs de venda núm. 27-28, en data 27 de març de 2015. Atès que raons
d'interès públic fan necessari tenir ocupades totes les parades del mercat i, per això, cal
posar-les a concurs quant abans millor, fet que només es pot dur a terme un cop
aprovada l’acceptació de la renúncia a la concessió administrativa d’ús privatiu del lloc de
venda corresponent.
Esperar a la propera Comissió informativa d’Economia i Governació, prevista per al
proper dia 13 de maig, comportaria demorar aquesta acceptació de renúncia.
Prèvia la ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per raons d’urgència, conforme
els art. 82.3 i 113.1 del ROF, adoptada per la unanimitat dels 5 membres presents, el
secretari presenta la proposta de la regidora delegada de Promoció Econòmica, Comerç i
Turisme, de 8 d’abril de 2015, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. El senyor XXX (NIF XXX) és titular dels drets de la concessió administrativa de la
parada del Mercat Municipal Puigmercadal de Manresa formada pels llocs de venda
núm. 27-28, en virtut de resolució de 4 de juliol de 2000.
II. En data 27 de març de 2015 (NRE 17987), l’esmentat senyor ha presentat un escrit de
renúncia expressa als drets de la concessió administrativa, per impossibilitat de mantenir
l’explotació d’aquesta unitat comercial.
Consideracions jurídiques
1. Normativa aplicable. A les concessions administratives d’ús privatiu de les unitats
comercials del mercat Puigmercadal els són d’aplicació el Text refós del Reglament
d’organització i funcionament del Mercat Municipal Puigmercadal, aprovat pel Ple de la
Corporació de 16 d’octubre de 2014 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data
25 de febrer de 2015.
2. Extinció de la concessió. L’article 33.1, lletra c), preveu que les concessions
s’extingeixin “per renúncia expressa i escrita del seu titular”. I l’article 33.2 preveu que “en
extingir-se la concessió o l’autorització els titulars hauran de deixar lliures, buits, nets i a
disposició de l’Ajuntament els llocs de venda, cambres, obradors, magatzems i tots els
objectes que hagin estat objecte d’utilització en l’exercici dels seus drets”.
3. Obres. D’acord amb l’article 16.5 del mateix Reglament “totes les obres i instal·lacions
realitzades i que restin unides de forma permanent a l’immoble del mercat, romandran de
propietat municipal. S’entendrà que les obres i instal·lacions resten unides de forma
permanent quan no puguin separar-se o desmuntar-se sense el deteriorament de
l’immoble”.
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4. Mobiliari i equipaments. Finalment, l’article 17 del Reglament estableix que “els
titulars podran instal·lar a l’espai o unitat objecte d’utilització el mobiliari i equipament
necessari pel desenvolupament de l’activitat. Aquests tindran la consideració de béns
mobles propietat dels titulars respectius, de manera que, extingit el dret, podran retirarlos, sempre i quan no comporti un greuge per a les instal·lacions municipals”.
5. Òrgan competent. D’acord amb l’article 22.n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per
dur a terme “contractacions i concessions plurianuals, quan la seva durada sigui superior
a quatre anys (...)” i, en conseqüència, per a la seva extinció o revocació. Tanmateix,
aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern Local per acord plenari de 21 de
juliol de 2011.
Per tot això, com a regidora delegada de Promoció econòmica, Comerç i Turisme,
proposo a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
Primer.- ACCEPTAR la renúncia formulada pel senyor XXX (NIF XXX) a la concessió
administrativa d’ús privatiu de la unitat comercial del Mercat Municipal Puigmercadal de
Manresa, formada pels llocs de venda núm. 27-28, i DECLARAR EXTINGIDA la
concessió amb efectes de data 27 de març de 2015.
Segon.- REQUERIR el senyor XXX perquè en un termini màxim de 10 dies, comptats
des de la notificació d’aquest acord, deixi lliures, buits, nets i a disposició de l’Ajuntament
els llocs de venda relacionats en el punt anterior, d’acord amb el que disposa l’article
33.2 del vigent Text refós del Reglament d’organització i funcionament del Mercat
Municipal Puigmercadal.
Tercer.- INFORMAR el senyor XXX que, de conformitat amb el que disposa l’article 16.5
del Reglament esmentat, les obres i instal·lacions realitzades i que restin unides de forma
permanent a l’immoble del mercat, romandran de propietat municipal, sense dret a cap
indemnització per al renunciant.
Quart. DONAR COMPTE d’aquest dictamen a la Comissió Informativa d’Economia i
Governació, en la primera sessió que tingui lloc.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova la proposta esmentada que esdevé acord de la Junta.
3.

Àrea de Territori i Paisatge

3.1

Regidoria delegada de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans
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3.1.1 Aprovar, si escau, l’atorgament de concessions de dret funerari per un
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al
Cementiri Municipal.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, de 30 de març de 2015, que es transcriu a continuació:
“Vistes les sol·licituds de concessió de dret funerari per un període de 5 anys
prorrogables, sobre sepultures del Cementiri municipal.
Atès que l'article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de
Manresa, estableix la regulació per atorgar concessions per períodes de 5 anys,
prorrogables per successius períodes de cinc anys fins a un màxim de 50 anys, i que es
constituiran només amb motiu de la inhumació d’un cadàver consecutiva a la defunció,
de restes humanes i restes cadavèriques procedents d’un altre cementiri.
Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les
concessions de dret funerari sobre nínxols previstes al Reglament regulador del servei
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a
constitució de concessions temporals de dret funerari per cinc anys.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori en
data 30/03/2015.
Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció
del següent :
ACORD
ATORGAR, als interessats relacionats a continuació la concessió de dret funerari pel
període de 5 anys, prorrogables, amb subjecció a l’obligació de satisfer la taxa per
utilització privativa de domini públic al Cementiri municipal.

Ref.
procediment

FUN.C05
2015000004

Sepultura: num i
secció
(codi)

Període de
la
concessió
Inici

Titular (Cognoms, Nom, DNI)
Beneficiari (Cognoms, Nom, DNI)

Final

Beneficiari substitut (Cognoms, Nom, DNI)

10/01/2015

CASTILLO VILANOVA MARIA DE LOS
ANGELES, 39304108

658 St. Joan
(13160658)
10/01/2020

30/01/2015
FUN.C05
2015000011

GARCIA VAZQUEZ JOSE MANUEL, 24862701

430 St. Joan
(13150430)
30/01/2020

FUN.C05
2015000012

1088 St. Maurici
(10141088)

01/02/2015
01/02/2020

GRACIA VERGARA FERNANDO, 39303607
GRACIA GONZALEZ JAVIER, 39363263
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07/02/2015
FUN.C05
2015000013

LLAVINA CASAJUANA JOSE, 40964457

400 St. Joan
(13150400)
07/02/2020

09/02/2015
FUN.C05
2015000014

195 St. Joan
(13150195)

COLILLAS MARIN DAMIA, 39371263
COLILLAS MARIN JOAN, 39382633

09/02/2020

10/02/2015
FUN.C05
2015000015

90 St. Joan
(13150090)

VALVERDE PRIDA FRANCESC XAVIER,
39341680
PRADES GOMEZ CRISTINA, 39350451

10/02/2020

14/02/2015
FUN.C05
2015000016

PIQUE MOMINO ANA MARIA, 39189479

55 St. Joan
(13150055)
14/02/2020

18/02/2015
FUN.C05
2015000017

35 St. Joan
(13150035)

LLEONART UBEDA ANA MARIA, 39312575
PUBILL LLEONART NURIA, 39384875

18/02/2020

18/02/2015
FUN.C05
2015000018

225 St. Joan
(13150225)

SALA FARRANDO JUAN, 39309073
SALA GARCIA DANIEL, 39386732

18/02/2020

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
3.1.2 Aprovar, si escau, la pròrroga de concessions de dret funerari per un
període de 5 anys, prorrogables, per utilització privativa de domini públic al
Cementiri Municipal.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, de 30 de març de 2015, que es transcriu a continuació:
“Vistes les diferents sol·licituds de renovació de concessions de dret funerari temporal de
5 anys, prorrogables, pel mateix període de temps.
Atès que l’article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de
Manresa estableix la possibilitat de prorrogar les concessions de dret funerari sobre
nínxols, per períodes de 5 anys, fins a un màxim de 50 anys mitjançant el pagament del
cànon que s’estableixi en l’Ordenança Fiscal corresponent.
Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les
concessions de dret funerari sobre nínxols, previstes al Reglament regulador del servei
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, els acords referents a
pròrrogues de concessions temporals per 5 anys.
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Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori de
data 30/03/2015.
Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció
del següent :
ACORD
PRORROGAR, per un període de 5 anys, les concessions temporals de dret funerari a
favor dels interessats relacionats a continuació, de conformitat amb el que es disposa a
l’article 42 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa,
amb aplicació de la taxa per utilització privativa de domini públic al Cementiri municipal.

Ref. procediment

Sepultura:

Període
de la
concessió

num i secció

Inici

Beneficiari (Cognoms, Nom, DNI)

(codi)

Final

Beneficiari substitut (Cognoms, Nom, DNI)

FUN.PRO

253 St. Ramon

2011000138

(13610253)

Titular (Cognoms, Nom, DNI)

PEREZ CIMEDO GLORIA, 39329556
17/09/2011

PEREZ CIMEDO MONTSERRAT, 39360670

17/09/2016
FUN.PRO

47 St. Jaume

2013000077

(13760047)

SANGUINO MATA PEDRO, 39371097
26/12/2012

SANGUINO MATA DANIEL, 39371098

26/12/2017
FUN.PRO

45 St. Jaume

2014000044

(13750045)

DOMENECH NAVARRO FEDERICO, 74581361
08/09/2012

DOMENECH GONZALEZ SILVIA, 39385292

08/09/2017
FUN.PRO

588 St. Joan

2014000053

(13120588)

GOMIS EXPOSITO
39338728
19/10/2012

FRANCISCO

JAVIER,

MORA EXPOSITO MARIA, 39329881

19/10/2017
FUN.PRO

60 Verge de Núria

2014000151

(12750060)

FUN.PRO

96 St. Ramon

2015000037

(13660096)

FUN.PRO

515 St. Joan

2015000038

(13150515)

BENEITEZ BALLESTA RAUL, 39014176
23/08/2014

CASANAS COSTA ANA MARIA, 77675208

23/08/2019

BENEITEZ CASANAS RAUL, 77742972
REIXACH BOSCH DOLORS, 40414459

19/01/2015

MASO REIXACH NARCIS, 39333752

19/01/2020

MASO REIXACH JOSE MARIA, 39338603
RAMALLAT FAIDELLA JUAN, 39331330

01/03/2014

RAMALLAT FAIDELLA CRISTINA, 39321728

01/03/2019
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FUN.PRO

12 St. Ramon

2015000044

(13660012)

TARRES RUZAFA MONTSERRAT, 39326917
02/02/2015

GUERRA TARRES JESUS JOSE, 33956707

02/02/2020
FUN.PRO

176 St. Lluís

2015000047

(13540176)

ROMERO MUÑOZ CARMEN, 39266556
12/02/2015

MALO ROMERO JOSE LUIS, 39354718

12/02/2020
FUN.PRO

35 St. Ramon

2015000048

(13660035)

CALL ESPINALT JORDI, 39344673
05/02/2015

ROJO SOLER MARIA, 39366764

05/02/2020
FUN.PRO

681 St. Joan

2015000049

(13150681)

GAZQUEZ SANCHEZ ANTONIO, 39301254
22/08/2013
22/08/2018

FUN.PRO

252 St. Lluís

2015000050

(13560252)

DE HARO YESTE M.ANGELES, 39277642
21/02/2015

TORREJON
39336079

DE

HARO

JOSE

ANDRES,

21/02/2020
FUN.PRO

67 St. Jaume

2015000051

(13740067)

COTS COTS INMACULADA, 39323865
29/11/2013

MARQUES COTS INGRID, 39387666

29/11/2018
FUN.PRO

283 St. Joan

2015000052

(13130283)

TEIXIDO GARCIA RAMON, 39303290
18/03/2015

TEIXIDO MANICH MARINA, 46232772

18/03/2020
FUN.PRO

624 St. Ignasi

2015000054

(13240624)

SALVADOR PASTOR SIMON, 37296508
18/04/2015

SALVADOR SOLARES JORGE, 39366726

18/04/2020
FUN.PRO

1005 St. Maurici

2015000055

(10151005)

REAL BELMONTE PEDRO, 39322406
21/04/2015

BELMONTE TORRES JUANA, 39194296

21/04/2020
FUN.PRO

1018 St. Maurici

2015000056

(10151018)

LOGAN DE PEDRO JULIO, 39300696
02/04/2015

LOGAN SALLENT ALBERT, 39375718

02/04/2020
FUN.PRO

5 St. Ignasi

2015000057

(13250005)

JUNCADELLA SOLA M.ANGELES, 39313394
22/12/2013

CALLEJON RODRIGUEZ MIGUEL, 39309111

22/12/2018
FUN.PRO

637 St. Joan

2015000058

(13130637)

MARTINEZ VERGARA PILAR, 39262823
12/04/2015

GRANE MARTINEZ MARIA ROSA, 39324148
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12/04/2020
FUN.PRO

55 St. Josep

2015000059

(13440055)

PARRA CARO FRANCISCO MANUEL, 39318098
09/04/2015

PARRA CARO MARIA CARMEN, 39301538

09/04/2020
FUN.PRO

166 St. Pau

2015000060

(13940166)

TEJADA BENITO CARMEN, 39364461
21/03/2015
21/03/2020

FUN.PRO

217 St. Carles

2015000061

(13810217)

DORADO VALLE MARIA, 39302387
17/03/2015
17/03/2020

FUN.PRO

276 St. Jaume

2015000063

(13760276)

FAURE BAGUE MARIA OLGA, 39331029
12/04/2015

BAGUE PENELLA MONTSERRAT, 40613955

12/04/2020
FUN.PRO

335 St. Joan

2015000064

(13150335)

GONZALEZ ACUÑA SOLEDAD, 39308006
30/03/2015

GONZALEZ ALVAREZ RAFAEL, 39281119

30/03/2020
FUN.PRO

424 St. Joan

2015000065

(13140424)

CARMONA BELMONT JOSE, 39272227
13/04/2015

ARISPE DE YUCRA EDELFRIDA, X8137833L

13/04/2020
FUN.PRO

612 St. Joan

2015000066

(13120612)

FERNANDEZ MARTINEZ ANTONIO, 39343235
06/04/2015

FERNANDEZ
39362578

MARTINEZ

MARIA

ISABEL,

06/04/2020
FUN.PRO

812 St. Maurici

2015000068

(10140812)

MATEU DONIGA VICENTE, 39309141
04/04/2015

MATEU DONIGA ANGEL, 39324983

04/04/2020

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.

3.1.3 Aprovar, si escau, l’acceptació de renúncies a concessions temporals de
drets funeraris del Cementiri Municipal.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis
Urbans, de 30 de març de 2015, que es transcriu a continuació:
“Vistes les instàncies de renúncia a les concessions temporals de cinc anys, vint-i-cinc i/o
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cinquanta anys, presentades pels respectius titulars amb motiu d'haver sol·licitat la
conducció o trasllat de les restes contingudes cap a una altra sepultura, o cap a un altre
cementiri.
Atès que conformitat amb l'article 61 del Reglament regulador del servei públic de
cementiri municipal de Manresa, les sepultures en règim de concessió podran ser
retrocedides pels seus titulars a l’Ajuntament, sempre que aquests no en tinguin la
possessió amb caràcter provisional, abonant-se les quantitats que corresponguin en
funció de l’aplicació de l’Ordenança fiscal.
Atès que el Ple de la Corporació, en data 21/07/2011, va acordar delegar a la Junta de
Govern Local, l’exercici de les competències o atribucions plenàries relatives a les
concessions de dret funerari sobre nínxols previstes al Reglament regulador del servei
públic de cementiri municipal de Manresa i, en particular, l'extinció de la concessió
administrativa en els supòsits previstos a l'article 70 del Decret 336/1988, de 17
d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del Patrimoni dels ens locals.
Vist l’informe emès pel cap de la Secció de Serveis Públics del Servei del Territori, en
data 30/03/2015.
Joan Calmet Piqué, regidor delegat de Ciutadania, Barris i Serveis Urbans, en exercici de
les competències que m’han estat conferides per la delegació efectuada per Resolució
de l’alcalde núm. 8371 de data 25/09/2013, proposo a la Junta de Govern Local, en virtut
de la delegació atorgada pel Ple de la Corporació en la sessió de 21/07/2011, l’adopció
del següent :

ACORDS
PRIMER .- ACCEPTAR la renúncia a les concessions temporals de les sepultures
relacionades a continuació, formulada pels respectius titulars, amb efectes des del dia
següent a la data de presentació de la sol·licitud de conducció o trasllat de restes, o de
retrocessió del dret funerari, i liquidar a favor dels interessats les quantitats que resultin
d'aplicar l'article 61 del Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de
Manresa.
Ref.
procediment
Procd. i R.E.
relacionats
Data Procd..
relacionat
FUN.REN
2015000017
FUN.TRA/201500
0011
E2015009407

Sepultura: num i
secció
(codi)

Període
de la
concessió

DADES DEL SOL·LICITANT

Titular: Nom i Cognoms

Inici

Domicili

Final

DNI

01/02/2010
JOSEPA SISTERO BERINGUE

216 St. Ramon
(13660216)
01/02/2015

11/02/2015
FUN.REN
2015000018
FUN.FCO/201500
0012
E2015011824

C de les JORBETES 38, 5e 1a
MANRESA

39267445
19/03/2010
CARMEN RAMIREZ RAMIREZ

16 St. Ignasi
(13210016)

C AUSIAS MARCH-PINEDA
BAGES- 2
SANT FRUITÓS DE BAGES

19/03/2015

20/02/2015

39286284

SEGON .- DECLARAR l’extinció de les concessions sobre el domini públic del
Cementiri municipal relacionades en l’acord anterior.
TERCER .- DECLARAR la reversió a favor de l’Ajuntament de Manresa de les
sepultures que són objecte de renúncia. “
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
4.

Àrea de Serveis a les Persones

4.1

Regidoria delegada de Sanitat

4.1.1

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per abandonament
d’un gos de raça potencialment perillosa.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Sanitat, de 31 de març de
2015, que es transcriu a continuació:
“El 31 d’octubre de 2014 va ingressar al Mòdul Municipal d’Animals de Companyia un
gos de raça American Staffordshire sense identificació electrònica. El mateix dia el gos
va ser identificat electrònicament amb el número 941000017268601 i recuperat pel sr.
XXX, amb DNI núm. XXX i residència al Passatge de Misser Mas, 21 1r 1a de Manresa.
El dia 7 de novembre de 2014 el gos va tornar a ingressar al Mòdul Municipal després
d’haver estat recollit a la via pública.
El gos del sr. X és considerat de raça potencialment perillosa, no està inscrit al registre
municipal de companyia, i no disposa de llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
Per resolució de la regidora delegada de Sanitat de 24 de novembre de 2014 es va
incoar expedient de protecció dels animals amb què es va ordenar el comís preventiu del
gos del sr. X fins que aquest tingués la llicència administrativa per a la conducció de
gossos potencialment perillosos.
En la mateixa resolució es va informar al sr. X de que disposava de 20 dies per recuperar
el seu gos, i que prèviament a la recuperació, hauria d’acreditar que disposa de la
preceptiva llicència administrativa. També es va fer l’advertiment que l’abandonament del
seu gos podia comportar la incoació d’expedient sancionador.
L’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa es preveu a l’article 13 de la
Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos i en els articles 42 i 43 de l’Ordenança Municipal Reguladora de
la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos. El seu incompliment
pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, com es preveu en l’article 42.2
apartat d) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros, d’acord amb
l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
L’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, estableix que la competència per imposar les infraccions greus i
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 21 de juliol de 2011 es
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Per tot això, la regidora delegada de Sanitat, en exercici de les competències que m’han
estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució núm. 6636 de
22 de juliol de 2011, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
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ACORD
Primer.- Incoar expedient sancionador al Sr. XXX (NIF XXX), amb domicili al Ptge de
Misser Mas, 21 1r 1a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
Abandonament del gos de raça American Staffordshire amb identificació electrònica
número 94100001726860, infracció qualificada com a molt greu, que pot ser sancionada
amb una multa d’entre 2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i
43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap de Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Programes, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari Sr.
Jeroni Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Tercer.- Disposar que la instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a
terme i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles
10 i següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que
pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article
135 de la Llei 30/1992 i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat.
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 42.4 de la Llei
30/1992 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i
notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables
als interessats
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a la llei
30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.
4.1.2

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença de
gossos potencialment perillosos sense llicència administrativa.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Sanitat, de 31 de març de
2015, que es transcriu a continuació:
“En data 14 d’octubre de 2014 el Cos d’agents rurals va donar trasllat a la Unitat de
Sanitat d’aquest Ajuntament d’unes actuacions realitzades arran d’una denúncia al
número d’emergències 112. Durant la seva pràctica van observar deficiències en la
tinença de dos gossos de raça american stafforfshire en un solar del c/ Sabadell.
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Un dels gossos havia estat cedit al sr. XXX. Aquest fet va quedar acreditat per part de
l’antic propietari, qui va comparèixer per tal de presentar el corresponent full de canvi de
nom a l’arxiu d’identificació d’animals de companyia.
El tècnic de la unitat de Sanitat es va posar en contacte amb el sr. XXX per informar-lo
dels tràmits a realitzar per regularitzar la situació del seu gos, així com de les
conseqüències que podia comportar el seu incompliment.
Per resolució de la regidora delegada de sanitat de 3 de desembre de 2014 es va incoar
expedient de protecció d’animals al sr. XXX, amb DNI núm. XXX. En aquest expedient se
li va ordenar que sol·licités la llicència administrativa de conducció de gossos
potencialment perillosos i censes el seu gos, amb l’advertiment que l’incompliment de
l’ordre podia comportar la incoació d’expedient sancionador i el comís preventiu del gos.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació
al Sr. XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació de l’expedient sancionador.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència
administrativa. La seva manca podrà ser considerada una infracció de caràcter molt greu,
tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en relació
a l’article 42 de l’ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30
euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 21 de juliol de 2011 es
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i pel Cap de la Secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Sanitat, en exercici de les competències que m’han
estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució núm. 6636 de
22 de juliol de 2011, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al Sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili actual c/
Sant Joan d’en Coll, 23-25 esc ES 1r 1a de Manresa per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Estar en possessió d’un animals potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos,
infracció qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una multa entre
2.404,06 € i 15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de
l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos.
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Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap de Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Programes, Sra. Montserrat mestres i Angla i, secretari, el funcionari,
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Tercer.- Disposar que l’instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a terme
i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles 10 i
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que
pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article
135 de la Llei 30/1992 i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat.
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 42.4 de la Llei
30/1992 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i
notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables
als interessats
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a la llei
30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.

4.1.3

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la tinença de
gossos potencialment perillosos sense llicència administrativa.

El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Sanitat, de 31 de març de
2015, que es transcriu a continuació:
“El 19 de març de 2012 el Sr. XXX, amb DNI núm. XXX, domiciliat al Grup de la Font dels
Capellans, 3 8è 4a de Manresa, va inscriure al Registre Municipal d’Animals de
Companyia sis gossos de la seva propietat. Tots sis pertanyien a les races considerades
potencialment perilloses. Posteriorment, el sr. X va informar de la baixa d’un d’aquests
gossos.
En el moment de la inscripció es va informar al sr. XXX de l’obligació d’obtenir la llicència
administrativa per a la conducció dels seus gossos.
El Sr. X va sol·licitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos, però només va acreditar disposar d’assegurança de
responsabilitat civil per un dels cinc gossos, per la qual cosa només va obtenir la llicència
administrativa per al gos amb microxip núm. 981098104026562 de raça American
Staffordshire Terrier, que respon al nom de Oso.
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Per resolució de la regidora delegada de sanitat del dia 8 de juny de 2012 es va ordenar i
atorgar termini al sr. X per què procedís a l’obtenció de la llicència administrativa pels
quatre gossos restants, amb l’advertiment que l’incompliment podia comportar la incoació
d’expedient sancionador. Aquesta resolució va ser notificada al sr. X en data 18 de juny
de 2012.
Per resolució de la regidora delegada de sanitat de 3 de maig de 2013 es va obrir un
procediment d’informació prèvia amb què s’atorgava un termini per què el sr. X indiqués
la localització dels animals que constaven ser de la seva propietat, amb l’advertiment que
la negativa a subministrar aquesta informació podria comportar una infracció de caràcter
greu. Aquesta resolució va ser notificada en data 13 de maig de 2013.
Durant la pràctica de les actuacions es va comprovar que els animals no haguessin estat
traslladats a un altre municipi, constant a l’expedient la resposta negativa de l’Ajuntament
de Navarcles, municipi on el Sr. X manifestava tenir llavors els animals.
En data 14 de gener de 2015 es va enviar una carta al sr. X per que comuniqués si ja no
estava en possessió dels quatre gossos de raça potencialment perillosa, que ho havia
d’acreditar per mitjà de documents i informes veterinaris, amb l’advertiment que
l’incompliment comportaria la incoació d’expedient sancionador.
Consultat el cens municipal, així com al resta de registres administratius d’animals
domèstics i de gossos potencialment perillosos, consta en data 26 de març de 2015 que
el Sr. X continua disposant a la ciutat de Manresa de dos gossos potencialment
perillosos.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació
al Sr. XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació de l’expedient sancionador.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una llicència
administrativa. La seva manca podrà ser considerada una infracció de caràcter molt greu,
tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en relació
a l’article 42 de l’ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a 15.025,30
euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
L’article 42.3.j de l’ordenança estableix com infracció de caràcter greu la negativa o
resistència a subministrar dades o facilitar la informació requerida per les autoritats
competents pels seus agents així com també el subministrament d'informació inexacta o
falsa. Aquesta infracció pot comportar una sanció de 300,52 a 2.404,05 EUR d’acord
amb l’article 43.3.b del mateix text legal.
D’acord amb l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, la competència per imposar les infraccions greus i
molt greus correspon al Ple de l’Ajuntament. Per acord plenari de 21 de juliol de 2011 es
va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
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Vistos els informes emesos pel tècnic de la Unitat de Sanitat i pel Cap de la Secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Sanitat, en exercici de les competències que m’han
estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució núm. 6636 de
22 de juliol de 2011, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al Sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili actual
Grup Font dels Capellans, 3 8è 4a de Manresa per les presumptes infracció
administratives consistents en:
Dues infraccions consistents en estar en possessió de dos gossos potencialment
perillosos (Xip 981098100943691 i 981098104015067) sense disposar de la Llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció qualificada com a molt greu
que pot ser sancionada cadascuna d’elles amb una multa entre 2.404,06 € i
15.025,30 €, tal i com s’estableix als articles 42.2 e) i 43.2 b) de l’Ordenança
Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment
perillosos.
Una infracció administrativa consistent en negar-se o resistir-se a subministrar dades
o facilitar informació requerida per les autoritats competents, així com també el
subministrament d’informació inexacta o falsa que pot ser sancionada amb una multa
entre 300,52 € a 2.404,05 €.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap de Servei de Serveis
Socials, Sanitat i Programes, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari,
Sr. Jeroni Muñoz i Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Tercer.- Disposar que l’instructora de l’expedient formuli el plec de càrrecs i porti a terme
i impulsi totes les actuacions de la seva competència que s’assenyalen als articles 10 i
següents del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.
Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES al presumpte infractor, per tal que
pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de l’article
135 de la Llei 30/1992 i 10.3 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat.
Cinquè.- Comunicar a l’interessat que, d’acord amb l’establert a l’article 42.4 de la Llei
30/1992 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de la Generalitat, el termini màxim per a la resolució i
notificació d’aquest expedient sancionador és de sis mesos des de la data d’inici del
mateix, llevat dels supòsits en que el procediment s’hagi paralitzat per causes imputables
als interessats
Sisè.- Comunicar a l’interessat que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a la llei
30/1992, de 26 de novembre, de RJAP-PAC.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 5 membres
presents, aprova el dictamen esmentat que esdevé acord de la Junta.

5.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.
6.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen.

El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.

El secretari general,
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