ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 32/2018
Sessió: ordinària
Caràcter: pública
Data: 19 de juny de 2018
Horari: 12:30 h a 12:45 h
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Marc Aloy Guàrdia
Joan Calmet Piqué
Àngels Santolària Morros
Josep Maria Sala Rovira
Jaume Torras Oliveras
Jordi Serracanta Espinalt
Anna Crespo Obiols
Àuria Caus Rovira
El secretari general
José Luis González Leal

Ordre del dia
1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 25, que va tenir lloc el dia 15 de maig
de 2018.

2.

Àrea de Territori

2.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

2.1.1

Aprovar, si escau, la cinquena revisió de preus del contracte de serveis que
consisteix en la neteja de les dependències municipals.

2.1.2

Aprovar, si escau, la pròrroga de la suspensió temporal del contracte de constitució
d’un dret de superfície, a favor de Habitatges Socials de Calaf SL (abans Visoren
Centre,SL), sobre una finca de propietat municipal situada al carrer doctor
Zamenhoff.

3.

Àrea de Promoció de la Ciutat

3.1

Regidoria delegada de Comerç i Mercats

3.1.1

Aprovar, si escau, la declaració de licitació deserta del contracte d’arrendament del
local comercial de propietat municipal ubicat a la Muralla del Carme, número 5, de
Manresa.

4.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

4.1

Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionar per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 61-2017).
4.1.2 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionar per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 62-2017).
4.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció (SPU.SAN 7-2018).
4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció (SPU.SAN 8-2018).
4.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció (SPU.SAN 9-2018).
4.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció (SPU.SAN 10-2018).
4.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció (SPU.SAN 11-2018).
5.

Àrea d’Hisenda i Governació

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1 Aprovar, si escau, la revisió de preus del contracte del servei que consisteix en l’ús
d’una aplicació informàtica de gestió per part de la Tresoreria municipal.
5.1.2 Aprovar, si escau, l’expedient de la 2a pròrroga del contracte del servei que
consisteix en l’ús d’una aplicació informàtica de gestió per la Tresoreria municipal.
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5.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació parcial d’una sol·licitud de bonificació del 90% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d’accés i d’habitabilitat dels discapacitats.
5.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%, 60% i
95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
5.1.5 Aprovar, si escau l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la quota de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres d’especial
transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació.
5.1.6 Aprovar, si escau, l’estimació de la sol·licitud feta per la Fundació AMPANS, de
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres,
per obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació.
5.1.7 Aprovar, si escau, la desestimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%,
60% i 95% % de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
6.

Assumptes sobrevinguts

7.

Precs, preguntes i interpel·lacions

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. 25 que correspon a la sessió ordinària
del dia 15 de maig de 2018 i la Junta de Govern Local l’aprova per unanimitat dels 9
membres presents.
(Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades personals)

2.

Àrea de Territori

2.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Llicències

2.1.1

Aprovar, si escau, la cinquena revisió de preus del contracte de serveis que
consisteix en la neteja de les dependències municipals.

El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, de 29 de maig
de 2018, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. La Junta de Govern Local, en sessió del dia 18 de febrer de 2013, va adjudicar el contracte
que consisteix en la neteja de les dependències municipals, a favor de la mercantil Instituto
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de Gestión Sanitaria, SA, amb NIF A27178789 i domicili al carrer Pallars, 193, 7a planta, de
Barcelona 08005. El contracte es va formalitzar el dia 22 de març de 2013 i la seva vigència
es va iniciar el dia 1 d’abril de 2013.
En data 10 de juny de 2015, mitjançant escriptura pública autoritzada pel senyor Jaime
Recarte Casanova, notari de l’il·lustre Col·legi de Madrid, amb el número 1.880 del seu
protocol, es va formalitzar el canvi de denominació social de la societat per la de OHL
Servicios Ingesan, SA.
II. El cap de Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions, mitjançant proveïment de
referència registre de sortida S2018036106 de data 24 de maig de 2018 va donar audiència
a la mercantil OHL Servicios Ingesan, SA, en l’expedient de cinquena revisió de preus del
servei indicat.
En data 25 de maig de 2018, la mercantil OHL Servicios Ingesan, SA, ha presentat a través
de la web municipal un escrit de referència registre d’entrada número 32.039, en què
manifesta la seva conformitat amb la revisió de preus del servei i en els termes de la revisió
de preus proposada.
III. El TMG del Servei de Contractació, Patrimoni i Inversions ha emès un informe jurídic al
respecte el dia 25 de maig de 2018.
Consideracions jurídiques
1. Fonament de la revisió de preus. La revisió de preus està prevista a la clàusula 34a del
plec de clàusules administratives que regeix el contracte, la qual té el següent contingut:”
Un cop transcorregut un any de vigència del contracte, l’Ajuntament, d’ofici, revisarà el preu anual
corresponent als treballs planificats i el preu unitari de netejador/a en horari diürn que correspongui als
treballs no planificats o extraordinaris. La revisió s’efectuarà a partir de la variació experimentada per
l’Índex de preus al consum (IPC, en endavant), referit al conjunt estatal, aplicant-se la limitació prevista a
l’apartat 3 de l’article 90 del TRLCSP (la revisió no podrà superar el 85% de la variació experimentada
per l’índex adoptat). A efectes pressupostaris, també es revisarà el preu global corresponent als altres
treballs no planificats o extraordinaris.
Per al càlcul de la variació de l’IPC s’utilitzarà la darrera dada disponible i publicada per l’Institut
Nacional d’Estadística. Els nous preus entraran en vigor un cop aprovats per l’Ajuntament i notificats
a l’adjudicatari. En qualsevol cas, s’entendran de partida per a la primera revisió anual, aquells que
s’hagin fixat en el procediment obert i hagin estat aprovats per l’Ajuntament en l’acord d’adjudicació
del contracte.”

2. Òrgan competent. L’òrgan competent per aprovar la revisió de preus és el Ple de la
Corporació, en la seva condició d’òrgan de contractació, de conformitat amb la disposició
addicional segona del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. No obstant això, per acord del dia 30 de juny
de 2015, publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 de juliol de
2015, es va delegar aquesta competència en la Junta de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Urbanisme i Llicències, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent
ACORD
Aprovar la cinquena revisió del preu del contracte de serveis que consisteix en la neteja de les
dependències municipals, adjudicat a l'entitat mercantil OHL Servicios Ingesan, SA
(A27178789 , carrer Pallars, 193, 7a planta, de Barcelona 08005), a partir del dia 1 d’abril de
2018, per aplicació d’un coeficient de revisió del 1,02% corresponent al 85% de la variació de
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l’IPC (àmbit estatal) en el període de temps comprès entre els mesos de març de 2017 i març
de 2018.
Els nous preus del contracte seran els que es detallen a continuació (IVA no inclòs), d’acord
amb els càlculs que s’adjunten a aquest acord:
Import anual dels treballs planificats
Preu unitari de les tasques extraordinàries
de netejador/a horari diürn

1.475.200,64 €
14,09 €/hora.”

Expedient de la cinquena revisió de preus
Adjudicatari: OHL Servicios Ingesan, SA
Data d'adjudicació: acord de la Junta de Govern Local del dia 18 de febrer de 2013
Imports vigents, IVA no inclòs, a revisar:
Import anual dels treballs planificats €:
1.460.305,52
Preu unitari de les tasques extraordinàries de netejador/a horari diürn

13,95

Sistema de revisió de preus:
Variació Índex General de Preus al Consum, àmbit estatal, de març de 2017 a març de 2018

1,2%

Percentatge de variació dels preus del contracte, aplicada la limitació prevista a l'article 90.3
del TRLCSP

1,02%

Imports revisats, IVA no inclòs (aplicables a partir del dia 1 d'abril de 2018):
Import anual dels treballs planificats €:
1.475.200,64
Preu unitari de les tasques extraordinàries de netejador/a horari diürn (€/hora)

14,09

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.2

Aprovar, si escau, la pròrroga de la suspensió temporal del contracte de
constitució d’un dret de superfície, a favor de Habitatges Socials de Calaf SL
(abans Visoren Centre,SL), sobre una finca de propietat municipal situada al
carrer doctor Zamenhoff.

La Junta de Govern Local, a petició del president i per unanimitat dels 9 membres presents,
acorda retirar aquest expedient.

3.

Àrea de Promoció de la Ciutat

3.1

Regidoria delegada de Comerç i Mercats

3.1.1

Aprovar, si escau, la declaració de licitació deserta del contracte d’arrendament
del local comercial de propietat municipal ubicat a la Muralla del Carme,
número 5, de Manresa.
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El secretari presenta el dictamen del regidor delegat de Comerç i Mercats, de 17 de maig de
2018, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I. La Junta de Govern Local, en sessió de 13 de febrer de 2018, va aprovar el plec de
clàusules administratives i l’expedient de licitació relatiu al contracte d’arrendament del local
comercial ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5, propietat de l’Ajuntament de Manresa,
mitjançant licitació pública per procediment obert, d’acord amb la regulació dels articles 157 i
següents del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprovà el Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP).
II. Dins del termini de presentació de proposicions, es va presentar una sola oferta, que és la
següent:


Proposició presentada pel senyor XXX (NIE XXX) i domicili al carrer Bilbao, núm. 16,
2n. 2a. de Manresa, en nom i representació propis.

III. En data 6 d’abril de 2018 es va reunir la Mesa de Contractació per ratificar la qualificació
de la documentació del sobre núm. 1, declarar admesa la proposició presentada i procedir a
l’obertura del sobre núm. 2.
IV. En data 18 d’abril de 2018 es va reunir novament la Mesa de Contractació per exposar la
puntuació obtinguda en relació amb la documentació continguda en el sobre número 2,
relativa a l’oferta tècnica avaluable a partir de criteris ponderables en funció d’un judici de
valor; i per fer l’obertura del sobre número 3, el qual contenia l’oferta econòmica.
V. D’acord amb les dades que consten a l’expedient, la puntuació total obtinguda per l’única
oferta presentada, és la següent:
Licitador XXX

Puntuació

Puntuació obtinguda respecte el sobre núm. 2
20
Puntuació obtinguda respecte el sobre núm. 3__________________60_______

PUNTUACIÓ TOTAL

80 punts

VI. Atès que la proposta presentada pel senyor XXX va obtenir puntuació suficient per
resultar adjudicatari, d’acord amb els criteris establerts en la clàusula 22a. del Plec de
clàusules administratives, la Mesa de Contractació en la mateixa sessió va acordar proposar
a l’Òrgan de Contractació l’adjudicació del contracte a favor seu.
VII. En data 19 de febrer de 2018, mitjançant proveïment, el licitador fou requerit perquè en
un termini màxim de deu dies hàbils aportés la documentació acreditativa d’haver constituït
la garantia definitiva del contracte, consistent en dues mensualitats del preu de lloguer ofert,
així com les certificacions de l’Agència Tributària de l’Estat i de la Tresoreria de la Seguretat
Social, acreditatives de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries.
VIII. Dins del termini esmentat, en data 3 de maig de 2018, el senyor XXX ha presentat un
escrit manifestant que retira la seva oferta per a l’adjudicació del contracte. En
conseqüència, al no haver-hi cap altre licitador, escau declarar deserta la licitació.
IX. En data 8 de maig de 2018, el tècnic d’administració general del Servei de Contractació,
Patrimoni i Inversions, ha emès un informe jurídic en el qual fa constar que la declaració de
licitació deserta del contracte d’arrendament del local comercial ubicat a la Muralla del
Carme, núm. 5, propietat de l’Ajuntament de Manresa, s’ajusta a dret.
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Consideracions jurídiques
1. Declaració de licitació deserta. La clàusula 24a. del Plec de clàusules administratives
estableix que en cas de no complimentar-se adequadament el requeriment de documentació
en el termini assenyalat s’entendrà que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint-se a
sol·licitar la mateixa documentació al licitador següent. En el present cas, d’altra banda, el
licitador ha manifestat expressament la seva renúncia.
Tenint en compte que no existeix cap altre licitador, és procedent declarar deserta la
subhasta, de conformitat amb les previsions del Text refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic (RDL 3/2011, de 14 de novembre).
2. 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
(...)”. Tanmateix, aquesta facultat es troba delegada a la Junta de Govern Local per acord
plenari de 30 de juny de 2015.
Per tot això, com a regidor delegat de Comerç i Mercats proposo a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent
ACORD
1. DECLARAR deserta la licitació pública convocada per l’Ajuntament de Manresa,
mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 13 de febrer de 2018, del contracte
que consisteix en l’arrendament del local comercial ubicat a la Muralla del Carme, núm. 5,
propietat de l’Ajuntament de Manresa, per haver renunciat al contracte l’única oferta
presentada.
2. PUBLICAR el contingut d’aquest acord en el perfil del contractant de l’Ajuntament.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

4.1

Regidoria delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut

4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionar per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 61-2017).
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, de 29 de maig de 2018, que es transcriu a continuació:
“La Policia Local va posar en coneixement de la unitat de Salut la presència habitual de tres
gossos de raça dog argentí a l’avinguda dels Dolors, 31 2n 3a, que generarien inquietud
entre els veïns perquè serien conduïts sense lligar i sense morrió en espais comunitaris.
El tècnic de la unitat de salut va fer una visita d’inspecció al domicili esmentat, i no se li va
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permetre l’accés, però la persona que va obrir la porta va manifestar que hi havia una
femella de villano de las encartaciones amb identificació electrònica número
981098104130140, constant a nom del sr. XXX, amb DNI núm. XXX.
Per resolució del Tinent d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut de 26/01/2017, es va incoar expedient de protecció d’animals i es va
atorgar termini de 10 dies al sr. XXX, per que acredités que disposa de llicència
Administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta
resolució no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat en data
27/03/2017. Un cop transcorregut el termini el sr. Iranzo no va sol·licitar la llicència.
Per resolució del Tinent d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut de 03/05/2017, es va imposar una primera multa coercitiva al sr. Iranzo, i
es va atorgar un nou termini de 10 dies per acreditar la Llicència administrativa. Aquesta
resolució es va notificar en data 16/06/2017.
En data 19/06/2017 el sr. Iranzo va presentar recurs de reposició contra la imposició de la
multa. Per resolució de l’alcalde de data 19/10/2017 es va desestimar el recurs. Aquesta
resolució es va notificar en data 30/10/2017. Un cop transcorregut el termini el sr. XXX no ha
sol·licitat la llicència administrativa.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de
disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX per irregularitats en la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació d’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. El fet de no disposar de llicència es considera 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 30 de juny de 2015 es va
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i per la tècnica d’administració
general de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
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Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili a l’av dels
Dolors, 31 2n 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa consistent en:
Estar en possessió d’un gos 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.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social, 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 64 de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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 21.2 de la Llei
39/2015 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 l’art. 64 de la llei
39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.2 Aprovar, si escau, la imposició de sanció d’expedient sancionar per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 62-2017).
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, de 29 de maig de 2018, que es transcriu a continuació:
“El 19 de juliol es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la presència d’un gos al
Passatge de la Mercè, 11-13 3r 2a de Manresa, que generaria molèsties als veïns per les
seves miccions.
El 31 de juliol el tècnic de la unitat de sanitat va efectuar una inspecció al domicili esmentat,
i va ser atès per la sra. XXX, amb NIE XXX. El tècnic va poder observar que hi havia un gos
de raça american staffordshire, raça considerada potencialment perillosa, i per la qual es
requereix la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
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Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut de 29/11/2017, es va incoar expedient de protecció d’animals i es va
atorgar termini de 10 dies a la sra. XXX, per que acredités que disposa de llicència
Administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta
resolució es va notificar en data 20/12/2017. Un cop transcorregut el termini la sra. XXX no
va sol·licitar la llicència.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de
disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació a la
sra. XXX per irregularitats en la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació d’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. El fet de no disposar de llicència es considera 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 30 de juny de 2015 es va
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i per la tècnica d’administració
general de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador a la sra. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al
Passatge de la Mercè, 11-13 3r 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos 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.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social, Sra. Montserrat Mestres i Angla i, secretari, el funcionari, Sr. Jeroni Muñoz i
Soler, Cap de Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
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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 64 de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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 21.2 de la Llei
39/2015 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 l’art. 64 de la llei
39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 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 estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 7-2018).
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, de 28 de maig de 2018, que es transcriu a continuació:
“El 22 de gener el Cos dels Mossos d’Esquadra va fer una intervenció relacionada amb la
possessió d’un gos de raça potencialment perillosa que no estava identificat electrònicament
i no disposava de la llicència administrativa, i que es propietat del sr. XXX amb NIE núm.
XXX, amb domicili al carrer Puigterrà de Dalt núm. 15 2n 2a de Manresa.
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut de 06/02/2018, es va incoar expedient de protecció d’animals i es va
atorgar termini de 10 dies al sr. XXX, per que sol·licités la llicència Administrativa per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta resolució no es va poder
notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 6 de març de 2018. Un cop
transcorregut el termini el sr. XXX no va sol·licitar la llicència.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de
disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX per irregularitats en la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació d’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. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de caràcter molt
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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 30 de juny de 2015 es va
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i per la tècnica d’administració
general de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al carrer
Puigterrà de Dalt, 15 2n 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
Estar en possessió d’un gos 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.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social, 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 64 de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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 21.2 de la Llei
39/2015 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
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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 l’art. 64 de la llei
39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 8-2018).
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, de 28 de maig de 2018, que es transcriu a continuació:
“El 3 de gener de 2018 la Policia Local va aixecar una acta per l’agressió entre dos gossos a
la via pública, el propietari un dels gossos era el sr. XXX, amb DNI núm. XXX. Segons l’acta
de la Policia Local el gos era de raça american staffordshire terrier, raça considerada
potencialment perillosa.
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut de 23 de gener de 2018 es va incoar expedient de protecció d’animals, i
es va atorgar termini al sr. XXX per que presentés informe veterinari del seu gos on
s’especifiqués si presentava signes o símptomes de patir alguna malaltia infecto-contagiosa,
així com termini per tramitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos. Aquesta resolució no es va poder notificar i es va publicar al
Butlletí Oficial de l’Estat de 2 de febrer de 2018. Es va intentar contactar telefònicament
amb el sr. XXX, però no va ser possible.
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.
Els articles 12 i 26.2 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
i gossos potencialment perillosos, estableixen les obligacions de les persones propietàries
d’animals que hagin causat lesions a persones o altres animals, entre aquestes obligacions
hi ha la de sotmetre els animals a observació veterinària. Aquesta infracció està considerada
greu, tal i com disposen els articles 44.2. b) i 45.1 a) de la mateixa ordenança.
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. El fet de no disposar de llicència es considera 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.
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 30 de juny de 2015 es va
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i per la tècnica d’administració
general de l’Oficina de Suport Jurídic.
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Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 2 de juny de 2017, 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 al c/
Oleguer Miró, 36 3r 1a de Manresa per les presumptes infraccions administratives
consistents en:
1.- Haver incomplert les obligacions de les persones propietàries o posseïdores
d’animals que han causat lesions a altres persones o animals, infracció qualificada com a
greu que pot ser sancionada amb una multa d’entre 3.001 € a 60.000 €, tal i com
s’estableix en els articles 44.2 b) i 45.1 a) de l’Ordenança Municipal reguladora de la
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
2.- Estar en possessió d’un gos potencialment perillosos 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.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap de Servei d’Acció i
Cohesió Social, 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 64 de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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 21.2 de la Llei
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, 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 l’art. 64 de la llei
39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 9-2018).
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El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, de 28 de maig de 2018, que es transcriu a continuació:
“El 22 de gener el Cos dels Mossos d’Esquadra va fer una intervenció relacionada amb la
possessió d’un gos de raça potencialment perillosa que no estava identificat electrònicament
i no disposava de la llicència administrativa, i que es propietat del sr. XXX amb NIE núm.
XXX, amb domicili al carrer Puigterrà de Dalt núm. 15 2n 2a de Manresa.
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut de 06/02/2018, es va incoar expedient de protecció d’animals i es va
atorgar termini de 10 dies al sr. XXX, per que sol·licités la llicència Administrativa per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta resolució no es va poder
notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 6 de març de 2018. Un cop
transcorregut el termini el sr. XXX no va sol·licitar la llicència.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de
disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX per irregularitats en la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació d’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. El fet de no disposar de llicència es considera 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 30 de juny de 2015 es va
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i per la tècnica d’administració
general de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al carrer
Puigterrà de Dalt, 15 2n 2a de Manresa per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la Llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, infracció
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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.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social, 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 64 de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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 21.2 de la Llei
39/2015 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 l’art. 64 de la llei
39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 10-2018).
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, de 29 de maig de 2018, que es transcriu a continuació:
“El 3 de gener de 2018 la Policia Local va aixecar una acta per l’agressió entre dos gossos a
la via pública, el propietari un dels gossos era el sr. XXX, amb DNI núm. XXX Segons l’acta
de la Policia Local el gos era de raça american staffordshire terrier, raça considerada
potencialment perillosa.
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut de 23 de gener de 2018 es va incoar expedient de protecció d’animals, i
es va atorgar termini al sr. XXX per que presentés informe veterinari del seu gos on
s’especifiqués si presentava signes o símptomes de patir alguna malaltia infecto-contagiosa,
així com termini per tramitar la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos
potencialment perillosos. Aquesta resolució no es va poder notificar i es va publicar al
Butlletí Oficial de l’Estat de 2 de febrer de 2018. Es va intentar contactar telefònicament
amb el sr. XXX, però no va ser possible.
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Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al
Sr. Carlos Ronco González, per irregularitats en la tinença d’animals potencialment
perillosos, es considera procedent la incoació de l’expedient sancionador.
Els articles 12 i 26.2 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
i gossos potencialment perillosos, estableixen les obligacions de les persones propietàries
d’animals que hagin causat lesions a persones o altres animals, entre aquestes obligacions
hi ha la de sotmetre els animals a observació veterinària. Aquesta infracció està considerada
greu, tal i com disposen els articles 44.2. b) i 45.1 a) de la mateixa ordenança.
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. El fet de no disposar de llicència es considera 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.
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 30 de juny de 2015 es va
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i per la tècnica d’administració
general de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 2 de juny de 2017, 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 al c/
Oleguer Miró, 36 3r 1a de Manresa per les presumptes infraccions administratives
consistents en:
1.- Haver incomplert les obligacions de les persones propietàries o posseïdores
d’animals que han causat lesions a altres persones o animals, infracció qualificada com a
greu que pot ser sancionada amb una multa d’entre 3.001 € a 60.000 €, tal i com
s’estableix en els articles 44.2 b) i 45.1 a) de l’Ordenança Municipal reguladora de la
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
2.- Estar en possessió d’un gos potencialment perillosos 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.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap de Servei d’Acció i
Cohesió Social, 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
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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 64 de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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 21.2 de la Llei
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, 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 l’art. 64 de la llei
39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 11-2018).
El secretari presenta el dictamen de la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i
Salut, de 28 de maig de 2018, que es transcriu a continuació:
“El 26 de juny de 2017 es va posar en coneixement d’aquest ajuntament la presència de
gossos en un terrat de la ctra. de Vic, 40 3r 1a de Manresa, generarien molèsties per les
seves deposicions.
El tècnic de la unitat de Sanitat va efectuar una inspecció al domicili esmentat i va poder
constatar la presència d’un gos. El senyor que el va atendre li va comunicar que el seu
company de pis tenia un altre gos i li va facilitar el seu telèfon. Posats en contacte telefònic,
el senyor es va identificar com a XXX, amb DNI núm. XXX, i va manifestar estar en
possessió d’un gos creuat d’american Staffordshire, i que la seva adreça habitual era el
carrer del Cos, 6 2n 1a.
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió Social,
Gent Gran i Salut de 23/01/2018, es va incoar expedient de protecció d’animals i es va
atorgar termini de 10 dies al sr. XXX, per que sol·licités la llicència Administrativa per a la
tinença i conducció de gossos potencialment perillosos. Aquesta resolució no es va poder
notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 19 de març de 2018. Un cop
transcorregut el termini el sr. XXX no va sol·licitar la llicència.
Els propietaris o posseïdors de gossos considerats de raça potencialment perillosa han de
disposar de la corresponent llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en relació al sr.
XXX per irregularitats en la tinença o conducció de gossos potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació d’expedient sancionador.
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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. El fet de no disposar de llicència es considera 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 30 de juny de 2015 es va
delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i per la tècnica d’administració
general de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Cohesió Social, Gent Gran i Salut, en exercici de les
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant
resolució núm. 4619 de 19 de maig de 2017, i publicada al BOP de 2 de juny de 2017,
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 al carrer
Cos, 6 2n 1a de Manresa per la presumpta infracció administrativa consistent en:
Estar en possessió d’un gos 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.
Segon.- Nomenar instructora de l’expedient a la funcionària, Cap del Servei d’Acció i
Cohesió Social, 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 64 de la Llei
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, 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 21.2 de la Llei
39/2015 i article 16 del Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre procediment sancionador
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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 l’art. 64 de la llei
39/2015.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
5.

Àrea d’Hisenda i Governació

5.1

Regidoria delegada d’Hisenda i Organització

5.1.1 Aprovar, si escau, la revisió de preus del contracte del servei que consisteix en
l’ús d’una aplicació informàtica de gestió per part de la Tresoreria municipal.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 21 de maig
de 2018, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
I.

La Junta de Govern Local, per acord del dia 3 de desembre de 2013, va adjudicar el
contracte de serveis que consisteix en l’ús d’una aplicació informàtica de gestió per
part de la Tresoreria municipal, a favor de la mercantil SAGE SPAIN, SL (B58.836.321), per un termini inicial de tres anys, i un preu anual de 8.220 €, IVA no
inclòs.
El contracte es va formalitzar en data 17 de gener de 2014.

II.

Per acord de la Junta de Govern Local, de data 13 de juny de 2017, es va aprovar 1a
la pròrroga del contracte per un termini d’1 any, pel període comprès entre l’1 d’agost
de 2017 i el 31 de juliol de 2018.

III.

La interventora municipal ha emès un certificat, en què acredita l’existència de
consignació pressupostària suficient per procedir a la revisió de preus del contracte.

IV.

De conformitat amb la clàusula 28a del plec de clàusules, i mitjançant proveïment de
data 25 d’abril de 2018, es va donar audiència a la mercantil SAGE SPAIN, SL (B58.836.321), en l’expedient de revisió de preus del contracte (corresponent a la 4ª
anualitat: 1.08.2017 – 31.07.2018), sense que l’entitat interessada hagi efectuat cap
tipus d’al·legació al respecte.

V.

La cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe en què conclou que la revisió
de preus de la 4a anualitat del contracte del servei que consisteix en l’ús d’una
aplicació informàtica de gestió per part de la Tresoreria Municipal, s’ajusta a dret.

Consideracions legals
Primera. Revisió de preus. La clàusula 28a del plec que regeix el contracte estableix el
següent:
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“Un cop transcorregut un any del termini del contracte (comptat des de la data
que reculli l’acta d’inici del servei), els preus unitaris es revisaran d’acord amb la
variació que hagi experimentat l’Índex General de Preus al Consum referit al
conjunt estatal, publicat per l’Institut Nacional d’Estadística i corresponent al
període anual immediatament anterior, aplicant el límit del 85 per cent de la
variació experimentada per l’índex adoptat, tal com prescriu l’article 90.3 del
TRLCSP.
Durant el primer any de vigència del contracte no s’aplicarà cap tipus de revisió
de preus.”
La variació de preus de juliol 2016 a juliol 2017 (IPC conjunt nacional) ha estat de l’1,5%.
Una vegada aplicada la limitació de la revisió de preus del 85%, resulta un percentatge
d’increment dels preus de l’1,275%.
Segona. Audiència al contractista. De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha donat un
tràmit d’audiència pública al contractista per un termini de 10 dies.
Tercera. Òrgan municipal competent. L'òrgan municipal competent per a l’adopció de l’acord,
per raó de la durada, és el ple de la corporació, en la seva condició d'òrgan de
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP.
Tanmateix, per acord del ple del dia 30 de juny de 2015, publicada al BOPB en data 22 de juliol
de 2015, s’ha delegat aquesta facultat a la Junta de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent

ACORD
Revisar el preu del contracte del servei que consisteix en l’ús d’una aplicació
informàtica de gestió per part de la Tresoreria Municipal, adjudicat a la mercantil SAGE
SPAIN, SL (CIF B-58.836.321, C. Labastida, núm. 10-12 - 28034 de Madrid), amb efectes a
partir del dia 1 d’agost de 2017, amb un import anual màxim de 8.289,39 euros, IVA no inclòs i
els imports que es detallen en l’annex que s’adjunta al present acord.”
ANNEX
Contracte de serveis que consisteix en l’ús d’una aplicació informàtica de gestió per a la Tresoreria
municipal
Expedient de 3a revisió de preus
Adjudicatària: Sage Spain, SL.
Data d’adjudicació: 3 de desembre de 2013
Preu actual del contracte:

8.185,03 € anuals, IVA no inclòs.

Percentatge de variació experimentat per l’IPC (conjunt nacional) entre juliol de 2016 i juliol de 2017:
1,5 %
85% de variació experimentat per l’IPC (art. 90.3 del TRLCSP):
Càlcul de la revisió de preus – Nou preu a partir 1-08-2017:

1,275 %
8.289,39 € anuals, IVA no inclòs.
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
5.1.2 Aprovar, si escau, l’expedient de la 2a pròrroga del contracte del servei que
consisteix en l’ús d’una aplicació informàtica de gestió per la Tresoreria
municipal.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 30 de maig
de 2018, que es transcriu a continuació:
“Antecedents
La Junta de Govern Local, per acord de data 3 de desembre de 2013, va adjudicar el
contracte de serveis que consisteix en l’ús d’una aplicació informàtica de gestió per la
Tresoreria municipal, a favor de la mercantil SAGE SPAIN, S.L.U., per un termini inicial de
tres anys amb possibilitat de pròrroga, i un preu anual de 8.220 €, IVA no inclòs.
El contracte es va formalitzar en data 17 de gener de 2014.
L’acta d’inici del servei es va subscriure amb efectes a 1 d’agost de 2014, per tant, la
vigència inicial del contracte finalitzava el 31 de juliol de 2017.
La Junta de Govern Local, per acord de data 13 de juny de 2017, va prorrogar el contracte
pel període de temps comprès entre l’1 d’agost de 2017 i el 31 de juliol de 2018.
A dia d’avui, està en tràmit l’aprovació de preus del contracte, amb efectes a partir del dia 1
d’agost de 2017, amb un import anual màxim de 8.289,39 euros, IVA no inclòs.
En data 2 de maig de 2018, la Tresorera municipal ha emès un informe en què posa de
relleu la necessitat de donar continuïtat al servei, i proposa aprovar una pròrroga del
contracte per un període de (5) mesos, de l’1 d’agost al 31 de desembre de 2018.
La interventora municipal ha emès un certificat el dia 8 de maig de 2018, segons el qual
existeix consignació pressupostària suficient per procedir a la pròrroga del contracte.
De conformitat amb la clàusula 6a del plec de clàusules, i mitjançant proveïment de data 10
de maig de 2018, es va donar audiència a la mercantil SAGE SPAIN, S.L.U., en l’expedient
de pròrroga del contracte, sense que l’entitat interessada hagi efectuat cap al·legació al
respecte.
En data 29 de maig de 2018, la cap de la Unitat de Contractació ha emès un informe en què
conclou que l’expedient de pròrroga del contracte, en els termes previstos a la clàusula 6a
del plec de clàusules administratives, pel període comprès entre el dia 1 d’agost i el 31 de
desembre de 2018, s’ajusta a dret.
Consideracions legals
Primera. Durada del contracte. D’acord amb la clàusula 6a del plec de clàusules
administratives, “La durada del contracte serà de tres (3) anys, comptats des de la data en
què l’aplicació estigui plenament operativa.
L’Ajuntament podrà aprovar dues pròrrogues, per un període d’un (1) any, d’acceptació
obligatòria per part del contractista”.
Segona. Audiència al contractista. De conformitat amb l’article 82 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha donat
un tràmit d’audiència pública al contractista per un termini de 10 dies.
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm 32 de 19 de juny de 2018

22

Tercera. Òrgan municipal competent. L'òrgan municipal competent per a l’adopció de
l’acord, per raó de la durada, és el ple de la corporació, en la seva condició d'òrgan de
contractació, de conformitat amb la disposició addicional segona del TRLCSP.
Això no obstant, per acord del ple municipal del dia 30 de juny de 2015, publicat en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona del dia 22 de juliol de 2015, aquesta competència ha
estat delegada a la Junta de Govern Local.
Per tot això, com a regidor delegat d’Hisenda i Organització, proposo a la Junta de Govern
Local l’adopció del següent:
ACORD
Prorrogar el contracte del servei que consisteix en l’ús d’una aplicació informàtica de gestió
per part de la Tresoreria municipal, adjudicat a la mercantil SAGE SPAIN, S.L.U. (CIF B58.836.321, C. Labastida, núm. 10-12 - 28034 de Madrid), pel període de temps comprès
entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2018, en el mateixos termes, per un import de
3.453,90 € IVA no inclòs (corresponent a un preu anual màxim de 8.289,39 euros, IVA no
inclòs).”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
5.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació parcial d’una sol·licitud de bonificació del 90% de
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin
les condicions d’accés i d’habitabilitat dels discapacitats.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de juny
de 2018, que es transcriu a continuació:
“Els contribuent que s’especifica ha presentat la sol·licitud de bonificació de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres que es relaciona a la part dispositiva d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o
rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat parcialment favorable la sol·licitud, per reunir els
requisits tècnics establerts. Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de
l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de secció de Gestió Tributària i Inspecció ha informat parcialment favorable.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Declarar l’obra que es relaciona d’especial interès o utilitat municipal i estimar la sol·licitud i
concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’especifica:
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Sol·licitant: IXA GRUP 2014 SL
Expedient: GTR.ICB/2016000163 (GTR.ICI/2016000426 - LLI.OBM/2016000081)
Descripció obres: Reformar dos habitatges en la planta tercera i instal·lar un
ascensor, al carrer Viladordis, 156
Benefici fiscal sol·licitat: 90% de la quota a l’empara de l’apartat 6 de l’article 6 de
l’ordenança fiscal per les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d’accés i d’habitabilitat dels discapacitats
Segons l’informe del servei no es compleixen els requisits per l’obtenció del
benefici sol·licitat, ja que la bonificació sol·licitada només és aplicable parcialment
per l'instal.lació de l'ascensor.
Tanmateix si que es compleixen els requisits per l’obtenció del següent benefici:
Benefici fiscal concedit : 90% de la quota a l’empara de l’apartat 6 de l’article 6 de
l’ordenança fiscal per les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d’accés i d’habitabilitat dels discapacitats, pel que fa a la instal·lació de
l’ascensor, i el 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 7b de l’article 6 de
l’ordenança fiscal per les obres de reforma, reparació i rehabilitació d’immobles, en
qualsevol indret del terme municipal no inclòs en l’apartat 1 b d’aquesta article, pel
que fa a la resta de les obres.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
5.1.4 Aprovar, si escau, l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%,
60% i 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de juny
de 2018, que es transcriu a continuació:
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part dispositiva d'aquest
dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o
rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els requisits
tècnics establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits previstos a
l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor
d’Hisenda i Organització 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:
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Sol·licitant: XXX repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2017000104 (GTR.ICI/2018000195 - LLI.OBM/2017000102)
Descripció obres: Rehabilitar la façana i renovar el sistema de subministrament
d'aigua, mitjançant instal·lació de bastida, ocupant la via pública, al carrer Cap del
Rec, 2
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric
Sol·licitant: SARO 2015, S.L.
Expedient: GTR.ICB/2018000011 (GTR.ICI/2018000182 - LLI.OBM/2018000009)
Descripció obres: Reforç estructural a la Casa Alter, C/ Bruc, 129
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e)
de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements
catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000013 (GTR.ICI/2018000075 - LLI.COM/2018000052)
Descripció obres: Reparar un tram de façana, mitjançant instal.lació de bastida al
carrer Era Esquerra, 1
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..)
situats en qualsevol altre indret del terme municipal
Sol·licitant: XXX repr. per XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000014 (GTR.ICI/2018000082 - LLI.COM/2018000057)
Descripció obres: Substitució coberta de fibrociment per nou panell metàlic, sense
modificació estructural al C/ del Forn, 32
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de
l’article 6 de l’ordenança fiscal per les obres d'intervenció total en algun dels
paraments que configuren l’envolvent d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..)
situats en qualsevol altre indret del terme municipal
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000015 (GTR.ICI/2018000235 - LLI.OBM/2018000012)
Descripció obres: Reformar un habitatge al carrer Born, 15, 2n 1a
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000017 (GTR.ICI/2018000100 - LLI.COM/2018000069)
Descripció obres: Acondicionament de cuina i bany al c. Infants 3
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000028 (GTR.ICI/2018000121 - LLI.COM/2018000090)
Descripció obres: Reforma interior del bany del c. Vilanova 1 2n 2a
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Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000039 (GTR.ICI/2018000167 - LLI.COM/2018000131)
Descripció obres: Rehabilitació interior de vivenda al c. Nou 2 4t 2a
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000042 (GTR.ICI/2018000180 - LLI.COM/2018000143)
Descripció obres: Neteja de local i parets, arranjament de sostre i reposició terra
mosaic a la via Sant Ignasi 3
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS VIA S.IGNASI 63-65
Expedient: GTR.ICB/2018000043 (GTR.ICI/2018000178 - LLI.COM/2018000144)
Descripció obres: Construcció de rampa vestíbul de finca a la via Sant Ignasi 63
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres de
manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions
existents en el sector del centre històric.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
5.1.5 Aprovar, si escau l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 95% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, per obres
d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de l’ocupació.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de juny
de 2018, 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’ha presentat la
sol·licitud que es relaciona més endavant.
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de la
quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a l’efecte.
La Cap del Servei d’Acció i Cohesió social ha informat:
El sol·licitant és el propietari d’ambdós habitatges.
Amb data 14 de desembre de 2017 i 26 de febrer de 2018 el propietari va signar
contractes de masoveria urbana amb dos usuaris de serveis socials i Càritas Manresa,
com entitat col·laboradora que gestiona el Projecte de Masoveria urbana.
La Masoveria Urbana, figura que s’incorpora a la Llei 18/2007 de 28 de desembre del
dret a l’habitatge, és un instrument per evitar la desocupació permanent d’habitatges i,
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com a foment de la rehabilitació, alhora que se li atorga un interès social ja que els
habitatges cedits en aquest tipus de règim s’inclouen dins la categoria d’habitatges
destinats a polítiques socials.
L’Ajuntament inclou en el seu Pla local d’habitatge el foment d’aquesta figura i a tals
efectes manté un conveni, alhora, de col·laboració amb Càritas pel Projecte, amb
l’objectiu de facilitar-ne la gestió i despeses de material.
És per tot això que, atès l’article 6 punt 4 de l’actual ordenança, informo
FAVORABLEMENT a que se’ls apliqui el 95 % de l’ICIO.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de
la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor
d’Hisenda i Organització 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 la
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que
s’especifica:
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2017000147 (GTR.ICI/2017000739 - LLI.COM/2017000476)
Descripció obres: Reforma interior al c/ Escodines 39
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95% de la quota de l’impost a l’empara de
l’apartat 4 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per obres d’especial transcendència en
l’àmbit social o de foment de l’ocupació.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
5.1.6 Aprovar, si escau, l’estimació de la sol·licitud feta per la Fundació AMPANS, de
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, per obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de
l’ocupació.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de juny
de 2018, 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’ha presentat la
sol·licitud que es relaciona més endavant.
L’apartat 4 del mateix article disposa que gaudiran d’una bonificació de fins al 95% de la
quota de l’impost les obres d’especial transcendència en l’àmbit social o de foment de
l’ocupació, circumstàncies que caldrà justificar en expedient especialment instruït a l’efecte.
La Cap del Servei d’Acció i Cohesió social ha informat:
El sol·licitant de la bonificació és una fundació assistencial sense ànim de lucre
donada d’alta al registre de Fundacions de la Generalitat al 2010, que gestiona
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diversos serveis adreçats a l’atenció i integració de persones amb discapacitat
intel·lectual, i realitza una important tasca en l’àmbit social, educatiu i també en el
foment de l’ocupació d’aquest col·lectiu.
L’entitat demana una reducció del 95 % de la quota de l’ICIO donat que l’activitat de
manipulats de centre especial de Treball d’Ampans dóna ocupació a més de 100
persones amb discapacitat intel·lectual.
En l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
aprovada per aquest Ajuntament es recull, en el seu article 6, la possibilitat de
bonificació del 95 % en el cas de obres d’especial transcendència en l’àmbit social o
foment de l’ocupació.
És per tot això que informo FAVORABLEMENT a que se’ls apliqui el 95 % de l’ICIO.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de
la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor
d’Hisenda i Organització 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: FUNDACIO AMPANS
Expedient: GTR.ICB/2018000004 (GTR.ICI/2018000267 - LLI.OMA/2018000002)
Descripció obres: Ampliar i redistribuir dues naus industrials destinades a l’activitat
de manipulats al carrer Castelladral, 15-17 i 19-21
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95% de la quota de l’impost a l’empara de
l’apartat 4 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per obres d’especial transcendència en
l’àmbit social o de foment de l’ocupació.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
5.1.7 Aprovar, si escau, la desestimació de diverses sol·licituds de bonificació del
50%, 60% i 95% % de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
El secretari presenta el dictamen del regidor delegat d’Hisenda i Organització, de 4 de juny
de 2018, que es transcriu a continuació:
“Els contribuents que s’especifiquen en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres han presentat les sol·licituds que es relacionen a la part dispositiva d'aquest
dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les corresponents
construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament afavorir la millora o
rehabilitació dels immobles de la ciutat.
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Els tècnics competents han informat desfavorablement les sol·licituds, per no reunir els
requisits establerts. Per tant, no es compleixen els requisits previstos a l’article 6 de
l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La Cap de secció de gestió tributària i inspecció ha informat desfavorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides a la
Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari de 30 de juny de 2015, com a regidor
d’Hisenda i Organització proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar les sol·licituds que s’especifiquen:
Sol·licitant: INVERSIONES DUPROS SL
Expedient: GTR.ICB/2016000119 (GTR.ICI / 2017000005 - LLI.OMA/2016000011
Descripció obres: Construir una nova escala i enderrocar elements auxiliars, en la
finca Can Fàbregas a la plaça Major, 20
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 e) de l’article 6
de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació d'elements catalogats
d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de protecció del patrimoni històric,
arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al municipi de Manresa.
Motiu desestimació: D'acord amb allò que defineix els elements catalogats i la
protecció, de la fitxa del catàleg, com així mateix de l'informe emès per la tècnica de
Patrimoni, no s’afecten elements patrimonials significatius, per la qual cosa es
considera que les obres no afecten elements protegits.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS CA GUIFRÉ EL PELÓS 54
Expedient: GTR.ICB/2018000012 (GTR.ICI / 2018000074 - LLI.COM/2018000051
Descripció obres: Col·locar ampits de les finestres en la façana lateral, mitjançant
maquinària auxiliar, ocupant la via pública, al carrer Guifré el Pelós, 54
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 6 de
l’ordenança fiscal per les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol
altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat anterior
Motiu desestimació: Es una actuació puntual i no pas total.
Sol·licitant: COMUNITAT PROPIETARIS C/ GINJOLER, 2 - 4
Expedient: GTR.ICB/2018000035 (GTR.ICI / 2018000141 - LLI.COM/2018000111
Descripció obres: Reparar parcialment la façana, mitjançant maquìnària auxiliar,
ocupant la via pública, al carrer Ginjoler, 2-4
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 6 de
l’ordenança fiscal per les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol
altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat anterior
Motiu desestimació: L'actuació és parcial i no total.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS CARRER GINJOLER 6-8
Expedient: GTR.ICB/2018000036 (GTR.ICI / 2018000142 - LLI.COM/2018000112
Descripció obres: Reparar la façana, mitjançant maquinària auxiliar, ocupant la via
pública, al carrer Ginjoler, 6-8
Benefici fiscal sol·licitat: 50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 6 de
l’ordenança fiscal per les obres de millora o rehabilitació de façanes en qualsevol
altre indret del terme municipal, no comprés en la lletra b) de l’apartat anterior
Motiu desestimació: Es una actuació parcial i no total.
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Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2018000048 (GTR.ICI / 2018000220 - LLI.COM/2018000170
Descripció obres: Enretirar envans que tapien portes del c. Fontanet 7
Benefici fiscal sol·licitat: 60% de la quota de l’impost les obres de manteniment i
conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el
sector del centre històric
Motiu desestimació: Les obres no tenen per objecte cap intervenció de rehabilitació,
reforma o manteniment de l'immoble, sinó que es tracta d'eliminar els tapiat existents
com a actuacions prèvies a una posterior reforma.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres presents,
aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
6.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.
7.

Precs, preguntes i interpel·lacions

No se’n formulen.
Un cop tractats tots els assumptes inclosos a l’ordre del dia el president aixeca la sessió, de
la qual, com a secretari general estenc aquesta acta.
El secretari general
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