ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 4/2020
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 21 de gener de 2020
Horari: 12:35 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
Cristina Cruz Mas
Antoni Massegú Calveras
David Aaron López Martí
Núria Masgrau Fontanet
Secretari general
José Luis González Leal

Ordre del dia
1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 57, que va tenir lloc el dia 17
de desembre de 2019

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria d’Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de la sol·licitud de bonificació del 95% de la quota
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de Sant Andreu
Salut, Fundació Privada. (GTR.ICB-63/2019).
2.1.2

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,
segons relació de 30 de desembre de 2019.

2.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB134/2019).
2.1.4 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de bonificació del 60% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. (GTR.ICB143/2019).

2.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

2.2.1 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal funcionari interí
com a subaltern, amb l’activitat privada d’entrenador esportiu.
2.2.2 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal,
com a professora de música al Conservatori municipal, amb l’activitat privada
de professora de música, per compte aliè.
2.2.3 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal,
com a professora de música al Conservatori Municipal, amb l’activitat privada
de pianista i professora de piano, per compte propi.
2.2.4

Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal,
com a professor de música al Conservatori Municipal, amb una segona i una
tercera activitat pública de professor, a les Escoles de Música de Santpedor i
de Callús respectivament.

2.3

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.3.1

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos
potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP-252/2019).

2.3.2

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos
potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP-253/2019).

2.3.3

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-43/2019).

2.3.4

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-48/2019).

2.3.5

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-52/2019).
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2.3.6

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-67/2019)

2.3.7

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-79/2019)

3.

Àrea de Territori

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.

3.1.1

Ratificar, si escau, la Resolució del Tinent d’Alcalde, Regidor delegat
d’Urbanisme i Mobilitat, número 14481, de 18 de desembre de 2019, referent a
l’aprovació del règim tarifari del servei públic de transport urbà de viatgers per a
l’exercici 2020 (AJT.DIC 3/2020)

4.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

4.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió de dos
gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/70).
4.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per
a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/124).
4.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per l’abandonament d’un
gos de raça potencialment perillosa i per l’abandonament d’altres dos gossos
(SPU.SAN 2019/125).
4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures necessàries
per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/128).
4.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/129).
4.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’una gossa potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/131).
4.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per
a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/132).
4.1.8 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per
a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/133).
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4.1.9 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un gos
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció (SPU.SAN 2019/134).
4.1.10 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per
a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/153).
4.1.11 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’una gossa potencialment perillosa sense haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/154).
4.1.12 Aprovar, si escau, de la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció i per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense haver adoptar les mesures necessàries per
evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/155).
4.1.13 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per
a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/156).
4.1.14 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per
a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/157).
4.1.15 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per
a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/158).
4.1.16 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per
a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/159).
4.1.17 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en possessió
d’una gossa potencialment perillosa sense haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/160).
4.1.18 Aprovar, si escau, de la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció; per la criança de
gossos sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics; per la criança
de gossos potencialment perillosos sense haver fet el test de comportament als
progenitors que garanteixi l’absència de comportaments agressius anòmals;
per ésser propietari d’animals sense identificació electrònica i sense censar al
registre municipal d’animals de companyia. (SPU.SAN 2019/162).

5.

Assumptes sobrevinguts
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6.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió
El president obre la sessió, la secretària general accidental sotmet a la consideració
dels membres de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 57 que
correspon a la sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2019, i la Junta de Govern
Local l’aprova per unanimitat dels 7 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 Serveis Generals

2.1

Regidoria d’Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, l’estimació de la sol·licitud de bonificació del 95% de la
quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, a favor de
Sant Andreu Salut, Fundació Privada. (GTR.ICB-63/2019).
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 30 de desembre de
2019, que es transcriu a continuació:
“El contribuent que s’especifica en la part dispositiva ha presentat sol·licitud de
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
per les obres d’intervenció total en algun dels paràmetres que configuren l’envolvent
d’immobles (façanes, coberta, mitgeres...) situats al Centre històric de la ciutat.
La Cap del servei d’Acció i Cohesió Social ha informat:
“SANT ANDREU SALUT FUNDACIO PRIVADA és una fundació privada sense afany de lucre,
presidida per l’Alcalde de l’Ajuntament de Manresa, que gestiona serveis socials i sanitaris privats i
públics. Les obres per les que han demanat llicència es fan en el marc d’un equipament
sociosanitari al bell mig del nucli antic, de gran interés social i sanitari per la ciutat i la comarca, i
són obres que repercuteixen en el bon compliment de la normativa actual i la millora de la
seguretat i la funcionalitat de l’edifici.
És per tot això que, atès l’article 6 de l’ordenança fiscal de l’import sobre construccions,
instal·lacions i obres, INFORMO favorablement a la concessió d’una bonificació de fins al 95 % del
cost”.

El benefici aplicable en aquest cas serà el de l’apartat 4 i no el de l’apartat 1 b) de
l’article 6 de l’ordenança fiscal.
Es compleixen la resta de requisits previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al
gaudi de la bonificació proposada.
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
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a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
alcalde i regidor 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 la
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
que s’especifica:
Sol·licitant: SANT ANDREU SALUT, FUNDACIÓ PRIVADA repr. per Manuel
Valls Martorell
Expedient:
GTR.ICB/2019000063
COM.OBM/2019000041)

(GTR.ICI/2019000513

-

Descripció obres: Remodelació parcial de la planta segona per redistribució
de llits d’hospitalització, i substitució de la coberta de teules a l'Hospital Sant
Andreu del Carrer Remei de Dalt, 1-3
Benefici fiscal sol·licitat: 95 % de la quota a l’empara de l’apartat 1 b 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 al Centre Històric.
Benefici fiscal 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 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.2 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, segons relació de 30 de desembre de 2019.
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 30 de desembre de
2019, 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.
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Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
alcalde i regidor 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: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2019000085
(GTR.ICI/2019000601
COM.OBM/2019000059)
Descripció obres: Adequació local comercial per centre d'estudi de tatuatges
a la Muralla del Carme,6 bx
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/2019000110
(GTR.ICI/2019000702
COM.OBM/2019000086)
Descripció obres: Condicionament de local comercial per centre d'estètica al
c/ Nou, 16 bx
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/2019000120
(GTR.ICI/2019000748
COM.OBM/2019000084)
Descripció obres: Reforma de local comercial al c/ Sant Miquel 2 bx 3a
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/2019000122
(GTR.ICI/2019000756
COM.OBP/2019000289)
Descripció obres: Pintar façana al c/ Magraner 3-5
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat
1 b 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 al Centre Històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2019000127
(GTR.ICI/2019000818
COM.OBP/2019000339)
Descripció obres: Condicionament de local comercial per centre d'estètica al
c/ Camp
d’Urgell, 10
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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/2019000128
(GTR.ICI/2019000819
COM.OBP/2019000340)
Descripció obres: Sanejat i pintat parcial de façana en PB i instal.lació de
rètols al c/ Cap del Rec, 16
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/2019000129
(GTR.ICI/2019000833
COM.OBP/2019000349)
Descripció obres: Repintat de façana del c/ Cristòfor Colom, 12
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/2019000131
(GTR.ICI/2019000836
COM.OBP/2019000351)
Descripció obres: Pintat de façana al c/ Prudenci Comellas, 34
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/2019000133
(GTR.ICI/2019000845
COM.OBP/2019000358)
Descripció obres: Pintat de façana al c/ Sant Ramon, 5
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.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació d’una sol·licitud de bonificació del 50% de
la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
(GTR.ICB-134/2019).
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 30 de desembre de
2019, que es transcriu a continuació:
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“El 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 favorablement 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 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 d’1 de juliol de 2019, com a
alcalde i regidor 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 la
sol·licitud i concedir la bonificació en l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
que s’especifica:
Sol·licitant: COM. PROPIETARIS C/ MOSSÈN SERAPI FERRER, 30 – 32
repr. per XXX
Expedient:
GTR.ICB/2019000134
(GTR.ICI/2019000843
COM.OBP/2019000356)
Descripció obres: Rehabilitació de façanes i patis interiors amb instal·lació de
bastida al c/ Mossen Serapi Ferrer, 30-32
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.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.4 Aprovar, si escau, la desestimació d’una sol·licitud de bonificació del 60%
de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
(GTR.ICB-143/2019).
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 30 de desembre de
2019, que es transcriu a continuació:
“El contribuent que s’especifica en relació a l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres ha presentat la sol·licitud que es relaciona a la part dispositiva d'aquest
dictamen.

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 21 de gener de 2020

9

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 desfavorablement la sol·licitud, 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 d’1 de juliol de 2019, com a
alcalde i regidor d’Hisenda proposo a la Junta de Govern l’adopció del següent:
ACORD
Desestimar la següent sol·licitud:
Sol·licitant: OBRA LLAR 2000 SL repr. per XXX
Expedient:
GTR.ICB/2019000143
(GTR.ICI
/
2019000915
COM.OBP/2019000394)
Descripció obres: Obertura de cata en l'interior del local per reparació del
clavegueram al carrer Angel Guimerà, 48
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: El local no es troba en l'àmbit de centre històric.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

2.2.1 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública
principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal
funcionari interí com a subaltern, amb l’activitat privada d’entrenador
esportiu.
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 10 de desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“Atesa la sol·licitud presentada pel senyor XXX, funcionari interí d’aquest Ajuntament,
subaltern, per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat
privada d’entrenador, per compte aliè, al Club Bàsquet Artés, amb una jornada de 6
hores setmanals fora de la seva jornada a l’ajuntament.
Atès que el senyor XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una
jornada de 37,5 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat
seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap
complement específic pel factor d’incompatibilitat.

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 21 de gener de 2020

10

El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent:




Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (arts 321 a 344).

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o
incompatibilitat del personal municipal.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar al senyor XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, com a funcionari interí ocupant una plaça
vacant de subaltern, amb l’activitat privada d’entrenador esportiu, per compte aliè.
Segon.- Informar el senyor XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o
modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un
50%.
Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits
següents:
•
•
•

•

Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament.
Si l’activitat professional es relaciona directament amb el que realitza en
la unitat o servei a què estigui adscrit.
Si l’activitat té relació en els assumptes en què l’interessat intervingui,
hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi d’intervenir per raó
del lloc públic que ocupa.
Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.

Quart.- El senyor XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest Ajuntament
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qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.2.2 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública
principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal
laboral temporal, com a professora de música al Conservatori municipal,
amb l’activitat privada de professora de música, per compte aliè.
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 10 de desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“Atesa la sol·licitud presentada per la senyora XXX, personal laboral temporal d’aquest
ajuntament, que ocupa el lloc de treball de professora de música, per mitjà de la qual
demana la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada de professora de música,
per compte aliè, al Centre d’Arts Musicals l’Estudi, amb una jornada setmanal de 14
hores, fora de la seva jornada a l’ajuntament.
Atès que la senyora XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una
jornada de 15 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat
seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap
complement específic pel factor d’incompatibilitat.
El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent:




Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (arts 321 a 344).

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o
incompatibilitat del personal municipal.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar a la senyora XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim laboral temporal, com a professora de
música al Conservatori municipal, amb l’activitat privada de professora de música, per
compte aliè.
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Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o
modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un
50%.
Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits
següents:
•
•
•

•

Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament.
Si l’activitat professional es relaciona directament amb el que realitza en
la unitat o servei a què estigui adscrit.
Si l’activitat té relació en els assumptes en què la interessada
intervingui, hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic que ocupa.
Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.

Quart.- La senyora XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.2.3 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública
principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal
laboral temporal, com a professora de música al Conservatori Municipal,
amb l’activitat privada de pianista i professora de piano, per compte
propi.
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 10 de desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“Atesa la sol·licitud presentada per la senyora XXX, personal laboral temporal
d’interinitat d’aquest ajuntament, que ocupa el lloc de treball de professora de música,
per mitjà de la qual demana la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat privada de
professora de música, per compte propi, amb una jornada de 15 hores setmanals fora
de la seva jornada a l’ajuntament.
Atès que la senyora XXX ocupa a l’Ajuntament un lloc de treball que té assignada una
jornada de 9,06 hores setmanals en còmput anual, i la dedicació a la segona activitat
seria distribuïda fora de la jornada assignada a l’Ajuntament. No percep cap
complement específic pel factor d’incompatibilitat.
El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent:
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Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (arts 321 a 344).

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o
incompatibilitat del personal municipal.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar a la senyora XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim laboral temporal, com a professora de
música, amb l’activitat privada de pianista i professora de piano, per compte propi.
Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar la jornada de treball i l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o
modificació de les condicions del lloc de treball. D’acord amb l’article 329 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats la suma de jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no pot
superar la jornada ordinària que tingui establerta l’entitat local, incrementada en un
50%.
Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits
següents:
•
•
•

•

Quan el resultat de l’activitat professional hagi de ser sotmès a
autorització, llicència, permís, ajuda financera o control de l’Ajuntament.
Si l’activitat professional es relaciona directament amb el que realitza en
la unitat o servei a què estigui adscrit.
Si l’activitat té relació en els assumptes en què la interessada
intervingui, hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic que ocupa.
Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.

Quart.- La senyora XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 21 de gener de 2020

14

qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.2.4 Aprovar, si escau, l’autorització per compatibilitzar l’activitat pública
principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal
laboral temporal, com a professor de música al Conservatori Municipal,
amb una segona i una tercera activitat pública de professor, a les Escoles
de Música de Santpedor i de Callús respectivament.
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Recursos Humans i Govern
Obert, de 7 de gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“Antecedents:
1. El senyor XXX és actualment personal laboral temporal de l’Ajuntament de
Manresa, professor superior del Conservatori Municipal de Música de Manresa.
2. En data 4 d’octubre de 2018, va presentar una instància la registre d’entrada de
l’Ajuntament de Manresa per la qual sol·licitava la compatibilitat per a l’exercici
d’una segona activitat pública de professor de música, a l’Escola de Música de
Santpedor, i per a l’exercici d’una tercera activitat pública de professor de
música, a l’Escola de Música de Callús.
3. El senyor Ribalta realitza una jornada de 13,13 hores setmanals, que equival al
35% de la jornada, i no percep cap complement específic pel factor
d’incompatibilitat.
4. L’Ajuntament de Santpedor ha informat favorablement l’autorització de
compatibilitat, segons informe de 7 de setembre de 2019.
5. L’Ajuntament de Callús ha informat favorablement l’autorització de
compatibilitat, segons resolució de 21 de novembre de 2019.
Fonaments de dret:
El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent:




Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques.
Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (arts 321 a 344).

D’acord amb l’article 4 de la LLEI 21/1987, de 26 de novembre, d'Incompatibilitats del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat, el personal comprès en l'àmbit
d'aplicació d'aquesta Llei només pot tenir un segon lloc de treball o una segona
activitat en el sector públic si ho exigeix l'interès del mateix servei públic. Es
pressuposa l'interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està
directament relacionada amb la funció o l'activitat que es considera principal.
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L’article 5 de la mateixa norma estableix que la retribució de la segona activitat no pot
superar la retribució que li correspon per l'activitat principal, estimada en règim de
jornada ordinària, incrementada en un 30%, els funcionaris del Grup A o personal
del nivell equivalent.
Atès l’article 21 de la llei esmentada, segons el qual els reconeixements de
compatibilitat no poden modificar la jornada de treball ni l’horari de l’interessat, i resten
automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o de
modificació de les condicions del lloc de treball. Així mateix, l’autorització de
compatibilitat està condicionada a l’estricte compliment de la jornada i l’horari en els
llocs de caràcter públic.
Vist que l’Ajuntament de Santpedor i l’Ajuntament de Callús han informat
favorablement la compatibilitat que sol·licita.
Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.
L’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 delega en la Junta de
Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o
incompatibilitat del personal municipal.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar al Sr. XXX a compatibilitzar l’activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal, amb una
segona activitat pública de professor, a l’Escola de Música de Santpedor.
Segon.- Autoritzar al Sr. XXX a compatibilitzar l’activitat pública principal que
desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de personal laboral temporal, amb una
tercera activitat pública de professor, a l’Escola de Música de Callús.
Tercer.- Informar el senyor XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar la jornada de treball i horari que tingui establert en aquest Ajuntament i
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o
modificació de les condicions del lloc de treball.
Quart.- El senyor XXX està obligat a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada.”

La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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2.3

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.3.1

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la
presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense
morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP252/2019).

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 18 de desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En data 14 de desembre de 2019 i quan eren les 11.05 hores, els agents de la Policia
Local amb carnet professional números 683 i 645 van comprovar la comissió de la
presumpta infracció consistent en el fet de portar un gos potencialment perillós,
deslligat i morrió a la via pública i, més concretament, al carrer Folch i Torres, 9-17.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX J i domicili al c. Cos, 9, 1r 1a, de Manresa,
com a presumpte responsable del la infracció indicada al punt anterior.
Que pel fets de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques en relació amb l’article 6 i següents del Decret 278/1993, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels
procediments de naturalesa sancionadora.
L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques, el qual estableix que els documents formalitzats pels
funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-se els
requisits legals corresponents es recullin fets constatats per aquests tindran valor
probatori excepte si s’acredita el contrari.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
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Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“ 1. Incoar un expedient sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al c. Cos, 9, 1r
1a, de Manresa, com a presumpte responsable de la infracció greu consistent en
portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió al carrer Folch i Torres,
9-17, en data 14 de desembre de 2019, segons estableix l’article 42.3.e) de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i
gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos
potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb una
multa de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros.
3. Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de la
Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil,
essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als articles 23
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
4. Informar a la persona interessada que, de conformitat amb l’article 64.2.d) en relació
amb l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, pot assumir la seva responsabilitat i manifestar la
seva conformitat mitjançant el pagament abans de la resolució de l’expedient amb una
reducció del 20%, sobre l’import de la sanció proposada o sobre l’import mínim si
aquesta encara no s’ha dictat. En aquest cas, el pagament implica l’acabament del
procediment i a la seva efectivitat condicionada al desestimen o renuncia de qualsevol
acció o recurs via administrativa contra la sanció. (Per realitzar aquest pagament
caldrà adreçar-se a les oficines de la Policia Local al carrer del Bruc, 33, o bé, trucar al
telèfon 93-8752998).
5. Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
Corporació del dia 1 de juliol de 2019.
6. Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i aportar
els documents i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest termini,
podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa dels mitjans
dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de la Llei
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39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència,
l’interessat
7. Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb trasllat
de les actuacions. “
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.3.2

Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la
presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense
morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP253/2019).

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 18 de desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“En data 17 de desembre de 2019 i quan eren les 20.55 hores, els agents de la Policia
Local amb carnet professional números 693 i 716 van comprovar la comissió de la
presumpta infracció consistent en el fet de portar un gos potencialment perillós,
deslligat i sense morrió a la via pública i, més concretament, al parc públic anomenat
“Parc Bruc”.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer Cos, 38, 4r 2a, de
Manresa, com a presumpte responsable del la infracció indicada al punt anterior.
Que pel fets de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
L’article 63 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
Administracions Públiques en relació amb l’article 6 i següents del Decret 278/1993, de
9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya, on es regula la forma d’iniciació dels
procediments de naturalesa sancionadora.
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L’article 77.5 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques, el qual estableix que els documents formalitzats pels
funcionaris als quals es reconeix la condició d’autoritat i en els quals, observant-se els
requisits legals corresponents es recullin fets constatats per aquests tindran valor
probatori excepte si s’acredita el contrari.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“ 1. Incoar un expedient sancionador XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer Cos, 38, 4r
2a, de Manresa, com a presumpte responsable de la infracció greu consistent en
portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió al ´parc públic
anomenat “Parc Bruc”, en data 17 de desembre de 2019, segons estableix l’article
42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de
companyia i gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.a) de l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos
potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.e) es pot sancionar amb una
multa de 150,25 euros fins a 1.502,53 euros.
3. Designar instructora de l’expedienta la Sra. Montserrat Morros Martínez, cap de la
Secció Jurídica Administrativa de Seguretat Ciutadana, Emergències i Protecció Civil,
essent aplicable el règim d’abstenció i recusació regulat respectivament als articles 23
i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic.
4. Informar a la persona interessada que, de conformitat amb l’article 64.2.d) en relació
amb l’article 85 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les Administracions Públiques, pot assumir la seva responsabilitat i manifestar la
seva conformitat mitjançant el pagament abans de la resolució de l’expedient amb una
reducció del 20%, sobre l’import de la sanció proposada o sobre l’import mínim si
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aquesta encara no s’ha dictat. En aquest cas, el pagament implica l’acabament del
procediment i a la seva efectivitat condicionada al desestimen o renuncia de qualsevol
acció o recurs via administrativa contra la sanció. (Per realitzar aquest pagament
caldrà adreçar-se a les oficines de la Policia Local al carrer del Bruc, 33, o bé, trucar al
telèfon 93-8752998).
5. Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionar és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
Corporació del dia 1 de juliol de 2019.
6. Atorgar a l’interessat un termini màxim de 15 dies per formular al·legacions i aportar
els documents i informació que estimi convenients. Així mateix, en aquest termini,
podrà proposar l’obertura d’un període de prova, concretant la naturalesa dels mitjans
dels quals es vulgui valer, d’acord amb allò establert a l’article 64.2.f) de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions
Públiques.
Així mateix, de conformitat amb allò establert a l’article 53 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, els
interessats, en qualsevol moment del procediment, tenen dret a conèixer l’estat de la
seva tramitació i els actes de tràmit adoptats, així com a accedir i obtenir còpies del
documents continguts en aquest expedient. En anterioritat al tràmit d’audiència,
l’interessat
7. Comunicar aquests acords a la instructora de l’expedient sancionador, amb trasllat
de les actuacions.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.3.3

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP43/2019).

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 3 de gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa, del dia 8 d’abril de 2019, es va resoldre iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al c. Viladordis, 78, escala E,
1r 3a, de Manresa, pel fet de portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense
morrió, al Parc de Sant Ignasi, el dia 4 d’abril de 2019.
Que el dia 6 d’agost de 2019, un cop notificada la resolució referida al punt anterior i
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent proposta
de resolució, notificada a la persona interessada mitjançant publicació en el Boletín
Oficial del Estado del dia 11 de novembre, en haver resultada infructuosa la notificació
personal.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
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Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que a XXX és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 300€.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“ 1. Sancionar amb una multa de 300€ (tres cents euros) a XXX, amb DNI XXX, i
domicili al c. Viladordis, 78, escala E, 1r 3a, de Manresa, pel fet de portar un gos
potencialment perillós, sense lligar i sense morrió, al Parc de Sant Ignasi, el dia 4
d’abril de 2019, tal com estableix l’article 42.3.3) de l’Ordenança municipal reguladora
de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP48/2019).
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 23 de desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
2.3.4

“Per resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa, del dia 11 d’abril de 2019, es va resoldre iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb NIE XXX i domicili al carrer Serarols, 12, 1r, de
Manresa,, pel fet de portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió,
al parc infantil del carrer Purgatori, el dia 9 d’abril de 2019.
Que el dia 4 de juliol de 2019, un cop notificada la resolució referida al punt anterior i
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent proposta
de resolució, notificada a la persona interessada mitjançant publicació en el Boletín
Oficial del Estado del dia 11 de novembre, en haver resultada infructuosa la notificació
personal.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que a XXX és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 300€.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
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Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“ 1. Sancionar amb una multa de 300€ (tres cents euros) a XXX, amb NIE XXX, i
domicili al carrer Serarols, 12, 1r, de Manresa , com a responsable de la infracció greu
consistent en portar un gos potencialment perillós per la via pública, sense lligar i
sense morrió, el dia 9 d’abril de 2019, tal com estableix l’article 42.3.3) de l’Ordenança
municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos
potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP52/2019).
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 3 de gener de 2020, que es transcriu a continuació:
2.3.5

“Per resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa, del dia 18 d’abril de 2019, es va resoldre iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX, i domicili al carrer de la Llum, 27, 3r
2a, de Manresa, pel fet de portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense
morrió, al Parc de Sant Ignasi, el dia 16 d’abril de 2019.
Que el dia 6 d’agost de 2019, un cop notificada la resolució referida al punt anterior i
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent proposta
de resolució, notificada a la persona interessada mitjançant publicació en el Boletín
Oficial del Estado del dia 11 de novembre, en haver resultada infructuosa la notificació
personal.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que a XXX és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
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L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 300€.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“ 1. . Sancionar amb una multa de 300€ (tres cents euros) a XXX, amb DNI XXX i
domicili al carrer de la Llum, 27, 3r 2a, de Manresa, pel fet de portar un gos
potencialment perillós, sense lligar i sense morrió, al Parc de la Florinda, el dia 16
d’abril de 2019, tal com estableix l’article 42.3.3) de l’Ordenança municipal reguladora
de la tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.3.6

Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP67/2019)

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 21 de gener de 2020

25

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 3 de gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa, del dia 23 de maig de 2019, es va resoldre iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al c. Major, 39, baixos, de
Manresa, pel fet de portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió, a
la plaça Espanya, el dia 15 de maig de 2019.
Que el dia 26 de juliol de 2019, un cop notificada la resolució referida al punt anterior i
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent proposta
de resolució, notificada a la persona interessada mitjançant publicació en el Boletín
Oficial del Estado del dia 11 de novembre, en haver resultada infructuosa la notificació
personal.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que a XXX és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 600€.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
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efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“ 1. Sancionar amb una multa de 600€ (sis cents euros) a XXX, amb DNI XXX i
domicili al c. Major, 39, baixos, de Manresa, pel fet de portar un gos potencialment
perillós, sense lligar i sense morrió, a la plaça Espanya, el dia 15 de maig de 2019, tal
com estableix l’article 42.3.3) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença
d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP79/2019)
El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 3 de gener de 2020, que es transcriu a continuació:
2.3.7

“Per resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana de
l’Ajuntament de Manresa, del dia 31 de maig de 2019, es va resoldre iniciar un
procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al c. Major, 39, baixos, de
Manresa, pel fet de portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió, al
Passeig de Pere III, 58, el dia 30 de maig de 2019.
Que el dia 9 d’agost de 2019, un cop notificada la resolució referida al punt anterior i
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent proposta
de resolució, notificada a la persona interessada mitjançant publicació en el Boletín
Oficial del Estado del dia 11 de novembre, en haver resultada infructuosa la notificació
personal.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que a XXX és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu, el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques i en les
parts comuns dels immobles col·lectius així com també en llocs i espais públics en
general.
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L’article 43.3.a) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, preveu que la infracció
greu de l’article 42.3.e) es sancionarà amb multa d’entre 150, 25€ i 1.502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 600€.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus és del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb els articles 13 de
la Llei 10/1999, de 30 de juliol sobre la tinença de gossos potencialment perillosos i
article 13.7 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre sobre el règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos.
Que per acord del Ple de la Corporació en sessió del dia 1 de juliol de 2019 es va
acordar delegar a la Junta de Govern Local, entre d’altres, la competència plenària
relativa a la imposició de sancions per la comesa d’infraccions greus i molts greus
derivades de la tinença de gossos potencialment perillosos.
Vist l’informe emès per la cap de la Secció Jurídica Administrativa de Seguretat
Ciutadana, Emergències i Protecció Civil.
Per tot això, el tinent d’alcalde, regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, en exercici de les competències que m’han estat conferides per la delegació
efectuada per resolució de l’alcalde amb número 7787, del dia 21 de juny de 2019 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 28 de juny de 2019,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
“ 1. Sancionar amb una multa de 600€ (sis cents euros) a XXX, amb DNI XXX i
domicili al c. Major, 39, baixos, de Manresa, pel fet de portar un gos potencialment
perillós, sense lligar i sense morrió, al Passeig de Pere III, 58, el dia 30 de maig de
2019, tal com estableix l’article 42.3.3) de l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
2. Informar a la persona interessada que l’import de la sanció s’haurà de satisfer en els
llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.

3.

Àrea de Territori

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.

3.1.1

Ratificar, si escau, la Resolució del Tinent d’Alcalde, Regidor delegat
d’Urbanisme i Mobilitat, número 14481, de 18 de desembre de 2019,
referent a l’aprovació del règim tarifari del servei públic de transport urbà
de viatgers per a l’exercici 2020 (AJT.DIC 3/2020)
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El secretari general exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de
13 de gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“FETS :
Primer.- El 20 de novembre de 2006 l’Ajuntament de Manresa, l’entitat mercantil
Empresa Castellà, SA. i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) van subscriure un
Conveni d’adhesió dels serveis de transport urbà regular de la ciutat de Manresa al
sistema tarifari integrat de l’Autoritat del Transport Metropolità. De conformitat amb el
pacte sisè de l’esmentat Conveni, l’Ajuntament de Manresa s’obliga a realitzar
l’adequació i revisió dels preus dels títols propis al nivell de preus del Sistema Tarifari
Integrat.
Segon.- Mitjançant Resolució del tinent d’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme i
Mobilitat, número 14.481, de 18 de desembre de 2019, es van aprovar les tarifes del
servei públic de transport urbà de viatgers a aplicar per l’exercici 2020, subjectes a la
condició de la posterior ratificació en sessió pública de la Junta de Govern Local.
L’esmentada Resolució va ser objecte de rectificació mitjançant la Resolució número
80 de 9 de gener de 2020.
Tercer.- L’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és el
Ple municipal, de conformitat amb l’article 47.1 del text refós de Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Aquesta
facultat va ser delegada en la Junta de Govern Local en virtut d’acord aprovat pel Ple
extraordinari de la Corporació de l’1 de juliol de 2019. No obstant, degut a la urgència
es va procedir a l’aprovació de les tarifes pròpies del servei públic de transport urbà de
viatgers de Manresa per a l’any 2020, mitjançant Resolució del tinent d’alcalde, regidor
delegat d’Urbanisme i Mobilitat, que s’ha de sotmetre a ratificació de la Junta de
Govern Local.
Quart.- L’expedient d’aprovació de les tarifes del servei de transport urbà de Manresa
per a l’any 2020, ha estat informat per la Cap de la Secció de Mobilitat d’aquest
Ajuntament, i compta amb l’informe jurídic conforme amb la proposta de revisió.
Cinquè.- El Consell d’Administració de l’ATM, en sessió ordinària del 12 de desembre
de 2019, ha aprovat les tarifes del transport públic que regiran en el Sistema Tarifari
Integrat a partir de l’1 de gener de 2020.
En conseqüència, el tinent d’alcalde, regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, proposa a
la Junta de Govern Local (sessió pública) l’adopció del següent,
A C O R D :
PRIMER.- RATIFICAR la Resolució número 14.481 del tinent d’alcalde, regidor
delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de 18 de desembre de 2019, que es transcriu a
continuació:
“Antecedents
1.- El dia 20 de novembre de 2006 el Ple de la Corporació va aprovar la proposta de
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conveni signat entre l’Ajuntament de Manresa, l’autoritat del transport metropolità
(ATM) i l’entitat mercantil “Empresa Castellà, S.A.” per a l’adhesió dels serveis de
transport urbà regular de la ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat de l’ATM.
2.- L’esmentat conveni recull en el pacte cinquè les obligacions de l’Ajuntament, i en el
pacte sisè es fixa l’adequació de preus dels títols propis als títols integrats, establint
que l’Ajuntament realitzarà una adequació de preus dels títols propis al nivell de preus
del Sistema Tarifari Integrat tal i com es recull en l’annex 7 del mateix conveni, que és
el següent:

Les tarifes pròpies s’arrodoniran als 5 cèntims d’euro.
A partir de l’any 2009 es mantindran els percentatges dels preus ATM a títols propis
establerts a l’exercici 2009.
Cada any es comunicarà als usuaris els preus i les prestacions dels títols de transport
propis i integrats.”
3.- Aquesta taula tarifària també figura al pacte vuitè de l’Acord per a la millora del
transport públic urbà i interurbà de Manresa 2006-2009 signat entre l’Ajuntament de
Manresa i diverses associacions de veïns de la ciutat i sindicats, amb la declaració
expressa que es tractava d’increments convinguts entre les parts.
4.- Atès que segons comunicació rebuda del 13 de desembre de 2019, se’ns informa
que el Consell d’Administració de l’ATM, va aprovar el 12 de desembre de 2019 les
tarifes que han de regir en el sistema tarifari integrat a partir de l’1 de gener de 2020 a
cadascun dels títols de transport, i que si és del nostre interès que ens formalitzin
l’aprovació de tarifes de l’autobús urbà de viatgers de Manresa cal que els ho
notifiquem abans del 18 de desembre de 2019.
5.- Atès que les tarifes aprovades per part del Consell d’Administració de l’ATM
establertes al conveni esmentat són les següents:
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Bitllet senzill: 2,40 euros
T-10 d’una zona: (ara T-casual) 11,35 euros
T-mes d’una zona: (ara T-usual) 40,00 euros
6.- Atès que tant el conveni esmentat per a l’adhesió dels serveis de transport urbà
regular de la ciutat de Manresa al sistema tarifari integrat de l’ATM com l’Acord per a la
millora del transport públic urbà i interurbà de Manresa 2006-2009 signat entre
l’Ajuntament i diverses associacions de veïns de la ciutat i sindicats, fixen en els seus
pactes que les tarifes del transport públic urbà d’autobús de Manresa es fixaran
segons el percentatge acordat en relació a les tarifes integrades d’una zona aprovades
per l’ATM.
7.- D’acord amb el Conveni i l’Acord de millora del transport públic anteriorment citats,
es proposa aplicar a les tarifes pròpies T-10 i T-mes del servei de transport d’autobús
urbà de Manresa els percentatges següents en funció dels preus aprovats pel Consell
d’Administració de l’ATM (imports arrodonits a 5 cèntims d’euro):
T-10: el 80% de la T-10 de ATM d’una zona (ara T-casual), el que suposa 9,10 euros
T-mes: el 80% de la T-mes de ATM d’una zona (ara T-usual), el que suposa 32,00
euros
Pel que fa a la resta de títols propis del transport públic urbà d’autobús de Manresa i
per tal de promocionar l’ús del transport públic de la ciutat, es proposa mantenir la
tarifa del 2019 del bitllet senzill, mantenir la gratuïtat de la T-bonificada i establir la
targeta T-2, de venda a comerços a un 20% d’una targeta T-10 pròpia, tal i com es
venia realitzant, essent les tarifes a aplicar les següents:
Bitllet senzill: 2,00 euros
T-bonificada: 0 euros
T-2 Comerç: 1,80 euros (corresponent a un 20% d’una T-10, arrodonint a 5 cèntims
d’euro)
8.- A 17 de desembre de 2019, la cap de la Secció de Mobilitat de l’Ajuntament de
Manresa, ha emès informe tècnic favorable a l’actualització de les tarifes del transport
públic urbà en autobús de Manresa, per l’any 2020 i proposa comunicar el present
acord tant a l’ATM abans del dia 18 de desembre de 2019 per tal que procedeixi a la
seva aplicació, aprovació i publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (en
endavant, DOGC) com a l’empresa Manresa Bus, SA. (adjudicatària del servei).
Fonaments de dret
1.- El text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, en el seu article 66.3.m), estableix que el transport
públic de viatgers és una competència pròpia del municipi. La mateixa norma en
l’article 67.e) estableix que els municipis amb una població superior als cinquanta mil
habitants, el transport col·lectiu urbà de viatgers serà un dels serveis mínims que
hauran de prestar.
2.- El reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret
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179/1995, de 13 de juny, a l’article 249.b) estableix la potestat dels ens locals que són
titulars de serveis objecte de concessió, de revisar i modificar les tarifes del servei, per
tal de mantenir l’equilibri financer de la concessió.
3.- El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant, TRLRHL), en el seu article 20 apartat 6,
estableix que les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es
percebin per la prestació dels serveis públics realitzats de forma directa mitjançant
personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tindran la condició de prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributari. La Llei 58/2003, de 17 de desembre
general tributària, en la seva disposició addicional primera apartat segon, afegeix que
en concret, tindran aquesta consideració les contraprestacions exigides per l’explotació
d’obres o la prestació de serveis, en règim de concessió.
4.- La Llei 8/1989, de 13 de abril, de taxes i preus públics, a l’article 2.c sic), estableix
que els preceptes d’aquesta llei no seran aplicables a les tarifes que abonin els usuaris
per la utilització de l’obra o per la prestació del servei als concessionaris d’obres i de
serveis conforme a la legislació de contractes del sector públic, que són prestacions
patrimonials de caràcter públic no tributàries.
5.- En aplicació de l’article 45.1.a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i l’article 58 de la Llei 26/2010, de
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya, es considera que hi ha raons d’interès públic que aconsellen la publicació
del present acord, atès que afecta a una pluralitat indeterminada d’usuaris i usuàries
del servei. L’Autoritat del Transport Metropolità ordenarà la publicació del corresponent
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, que a la vegada és publicarà
a la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa.
6.- L’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és el Ple
municipal, de conformitat amb l’article 47.1 TRLRHL. Aquesta competència s’ha
delegat a la Junta de Govern Local en virtut d’acord aprovat pel Ple de la Corporació,
en sessió extraordinària de l’1 de juliol de 2019. No obstant això, i degut a la urgència
d’aquesta aprovació, es proposa la mateixa, mitjançant Resolució del tinent d’alcalde i
regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, que serà ratificada posteriorment per la
propera Junta de Govern Local (sessió pública).
D’acord amb els antecedents i fonaments de dret exposats,
RESOLC:
Primer.- Aprovar les tarifes del servei de transport públic urbà en autobús de Manresa
per al proper any 2020, amb efectes des del dia 1 de gener de 2020, segons la relació
següent:
T-10: 9,10 euros (80% de la T-10 de l’ATM d’una zona (ara T-casual)).
T-mes: 32,00 euros (80% de la T-mes de l’ATM d’una zona (ara T-usual)).
Bitllet senzill: 2,00 euros
T-bonificada: 0 euros
T-2 Comerç: 1,80 euros (corresponent a un 20% d’una T-10, arrodonint a 5 cèntims
d’euro)
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Segon.- Notificar aquest acord a l’Autoritat del Transport Metropolità per tal que
procedeixi a la seva aplicació, aprovació i publicació en el DOGC, així com notificar
aquest acord a l’empresa concessionària del servei de transport públic urbà, Manresa
Bus, SA..
Tercer.- Sotmetre la present resolució a l’aprovació i ratificació de la propera sessió
de la Junta de Govern Local (en sessió pública).”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 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 Ciutat Saludable

4.1.1 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió de
dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/70).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 8 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 24 de setembre de 2019 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en estar en possessió de dos gossos de raça potencialment perillosa sense disposar
de la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos.
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, l’incompliment que està considerat 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.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 11
d’octubre de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al
sr. XXX, com a presumpte responsable de la infracció esmentada.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 12 de novembre de 2019, sense que es
presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 28 de novembre de 2019 la instructora del procediment va formular la
proposta de resolució, que va ser notificada en data 11 de desembre de 2019, sense
que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
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Vist l’informe emès pel cap de secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 28 de
juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (DNI núm. XXX) amb domicili al c/ Sallent
núm. 60-66 2n 1a de Sant Fruitós de Bages, per la infracció administrativa següent:
“ Sanció consistent en una multa de 4.808,12 € (QUATRE MIL VUIT-CENTS VUIT
EUROS AMB DOTZE CENTIMS) (2.404,06 € per cada gos) com a responsable d’una
infracció molt greu per estar en possessió de dos gossos de raça potencialment
perillosa sense disposar de la llicència administrativa per la seva tinença i conducció,
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.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini
voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de
constrenyiment.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.2 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/124).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 20 de
desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 15 d’abril de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la tinença
d’un gos de raça american stafforshire per part del sr. XXX, amb NIE núm. XXX, i
domiciliat al carrer Providència, 19 4t de Manresa.
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió
Social, Gent Gran i Salut, de 6 de maig de 2019 es va incoar expedient de protecció
dels animals i es va requerir al sr. XXX que sol·licités la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa. Aquesta notificació no
es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 5 d’agost de 2019.
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.
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Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença d’animals de raça potencialment
perillosa, 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 Providència núm. 19 4t de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa 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.
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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 la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.3 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per
l’abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa i per
l’abandonament d’altres dos gossos (SPU.SAN 2019/125).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 30 de
desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 24 de juliol de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb les
molèsties causades per gossos a la ctra. de Santpedor núms. 188-192 2n 2a. Van
accedir al domicili i hi van trobar tres gossos tancats en una habitació i en males
condicions de salubritat, per aquest motiu van procedir al comís dels animals (una
femella de pastor belga malinois, una pitbull i un mascle creuat de mida petita), que
van ser traslladats al mòdul municipal d’acollida d’animals de companyia.
En data 25 de juliol de 2019 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que la
femella de pastor belga malinois estava identificada electrònicament amb el número
941000023178814, a nom de la sra. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili a la ctra.
de Santpedor núms. 188-192 2n 2a de Manresa. La sra. XXX va ser informada de la
situació dels animals.
Per resolució del quart tinent d’alcalde a proposta de la regidora delegada de ciutat
saludable de 16 d’agost de 2019 es va incoar expedient de protecció dels animals, es
va decretar el comís dels gossos, i es va atorgar termini per recuperar-los prèvia
sol·licitud de la llicència administrativa per a la tinença de gossos de raça
potencialment perillosos.
Transcorregut el termini la sra. XXX no va recuperar els seus gossos.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació a la sra XXX , per irregularitats en la tinença d’animals de raça potencialment
perillosa, es considera procedent la incoació d’expedient sancionador.
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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’abandonament d’animals es preveu a l’article 38.3 t) 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 com a greu, i sancionable amb
una multa de 401 a 2.000 euros, d’acord amb l’article 39.1 b).
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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador a la sra. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili a la
ctra. de Santpedor núm. 188-192 2n 2a de Manresa, per les presumptes infraccions
administratives consistents en:
1.- Per abandonament d’un gos de raça potencialment perillosa, 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 d) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal
reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
2.- Per abandonament d’altres gossos, infracció qualificada com a greu, que pot ser
sancionada amb una multa d’entre 401 € i 2.000 €, tal i com s’estableix als articles
38.3 t) i 39.1 b) de la mateixa Ordenança.
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.
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Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES a la presumpta infractora, 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 la interessada 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 la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.4 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN
2019/128).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 30 de
desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 30 d’agost de 2019 el Cos de Mossos d’Esquadra (CME) van posar en
coneixement d’aquest ajuntament una intervenció relacionada amb la presència d’un
gos de raça potencialment perillosa a la via pública.
El gos de raça pit bull i amb identificació electrònica amb el número
977200008401386, va ser recollit pel sr. XXX, amb NIF XXX, i domiciliat al carrer
Sobrerroca núms. 5-7 2n 3a de Manresa.
Els propietaris de gossos de raça potencialment perillosa cal que prenguin les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
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 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada greu, tal i com es
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05
euros, tal i com preveu l’article 43.3 apartat b) de la mateixa ordenança.
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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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel Cap de la Secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 28 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al Sr. XXX, amb NIF núm. XXX i domicili actual
al c/ Sobrerroca, núms. 5-7 2n 3a de Manresa per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció qualificada
com a greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i 2.404,05 €, tal
i com s’estableix als articles 42.3 g) i 43.3 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. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.5 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN
2019/129).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 20 de
desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 30 de setembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció per la via pública de dos gossos de raça potencialment perillosa deslligats i
sense morrió, per part de la sra. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili al carrer del
Cós núms. 71-73 1r 4a de Manresa.
Consultat el registre municipal no consta que la sra. XXX disposi de llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa.
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 d’animals de raça potencialment
perillosa, 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador a la sra. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili al
carrer del Cós núms. 71-73 1r 4a de Manresa, per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Estar en possessió de dos gossos de raça potencialment perillosa 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 a la presumpta infractora, 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 la interessada 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 la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.6 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’una gossa potencialment perillosa sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN
2019/131).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 30 de
desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
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“El 25 de març de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
possessió d’un femella de raça american staffordshire amb identificació electrònica
981098106682260, conduida pel sr. XXX, amb NIE núm. XXX amb domicili al carrer
Circumval·lació núm. 86 bx de Manresa.
Per resolució de la Tinenta d’alcalde a proposta de la regidora delegada de Cohesió
Social, Gent Gran i Salut, de 16 d’abril de 2019 es va incoar expedient de protecció
dels animals i es va requerir al sr. XXX que identifiqués i censes la seva gossa i
sol·licités la llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça
potencialment perillosa. Transcorregut el termini no va complir el requeriment, i es va
incoar expedient sancionador, per estar en possessió d’una gossa de raça
potencialment perillosa sense disposar de llicència administrativa per a la seva tinença
i conducció.
El 10 de setembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció per la via pública d’una gossa de raça rottweiler sense identificació
electrònica, sense lligar i sense morrió, i era conduïda pel sr. XXX
El sr. XXX està en possessió d’una segona gossa de raça potencialment perillosa
sense disposar de llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, tot i haver
estat requerit al respecte i haver incoat expedient sancionador per la primera gossa
que posseïa.
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 d’animals 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les
competències que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president
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mitjançant resolució núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de
juny de 2019, 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 Circumval·lació núm. 86 bx de Manresa, per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Estar en possessió d’una gossa de raça potencialment perillosa 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. 24
de la llei 40/2015 de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.7 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/132).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 30 de
desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
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“El 12 de setembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció a la via pública
relacionada amb la tinença d’un gos de raça potencialment perillosa per part del sr.
XXX, amb NIE núm. XXX, i domiciliat a la Plaça Mallorca, 2 1r de Manresa.
Comprovats els registres municipals no consta que el sr. XXX hagi tramitat la llicència
administrativa per a la tinença i possessió de gossos de raça potencialment perillosa.
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 d’animals de raça potencialment
perillosa, 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 a la
Plaça Mallorca núm. 2 1r de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa 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
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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 la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.8 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/133).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 30 de
desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 21 de setembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció a la via pública
relacionada amb la tinença d’un gos de raça potencialment perillosa per part de la sra.
XXX, amb NIE núm. XXX, i domiciliada al carrer Lepant, núm. 24-26 de Manresa.
Comprovats els registres municipals no consta que la sra. Rodríguez Tarragó hagi
tramitat la llicència administrativa per a la tinença i possessió de gossos de raça
potencialment perillosa.
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.
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Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació a la sra. XXX, per irregularitats en la tinença d’animals de raça potencialment
perillosa, 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador a la sra. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili al
c/ Lepant núm. 24-26 de Manresa, per la presumpta infracció administrativa consistent
en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa 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.
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Quart.- Atorgar un termini d’audiència de DEU DIES a la presumpta infractora, 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 la interessada 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 la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.9 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per conduir un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/134).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 30 de
desembre de 2019, que es transcriu a continuació:
“El 30 de setembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció a la via pública
relacionada amb la conducció d’un gos de raça potencialment perillosa per part del sr.
XXX, amb DNI núm. XXX, i domiciliat al carrer dels Boixos, 15 - Canet de Fals de
Fonollosa.
Segons l’acta de la Policia Local, el sr. XXX va manifestar que el gos era de la seva
parella i que ell no disposava de documentació.
Els conductors 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 conducció de gossos de raça potencialment
perillosa, 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.
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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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX amb DNI núm. XXXi domicili al
carrer de Boixos, 15 – Canet de Fals de Fonollosa, per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Conduir un gos de raça potencialment perillosa 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
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recusació contra la persona de la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.10 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/153).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 4 de setembre de 2019 els serveis tècnics de la unitat de Sanitat van fer una
actuació relacionada amb les condicions d’explotació d’un nucli zoològic que actuava
com a centre de pupil·latge de gossos a la zona del Poal de Manresa.
En la intervenció es va constatar la presència d’un gos de raça american staffordshire,
amb identificació electrònica número 977200008781377, que constava inscrit al
registre general d’animals de companyia a nom del sr. XXX, amb DNI núm. XXX, amb
domicili al c/ Costa Rodona, 21 bxs de Sant Joan de Vilatorrada i que no constava que
hagués sol·licitat la llicència administrativa per a la seva tinença i conducció.
El sr. XXX es propietari d’un gos de raça potencialment perillosa que s’allotja
habitualment a Manresa sense estar-hi censat i sense haver tramitat 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 d’animals de raça potencialment
perillosa, 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 Costa Rodona, 21 bx de Sant Joan de Vilatorrada, per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa 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 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.11 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’una gossa potencialment perillosa sense haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN
2019/154).
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 27 d’octubre de 2019 el Servei de recollida d’animals de companyia es va fer
càrrec d’una femella creuada d’american staffordshire trobada a la via pública.
El 29 d’octubre de 2019 la sra. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili al carrer de la
Salut, 31 de Manresa, va recuperar la gossa i va acreditar que tenia en tràmit la
llicència administrativa per a la seva tinença i condició.
La sra. XXX està en possessió d’una gossa de raça potencialment perillosa i no va
prendre les mesures necessàries per evitar la seva pèrdua.
Els propietaris de gossos de raça potencialment perillosa cal que prenguin les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació a la Sra. XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos,
es considera procedent la incoació de l’expedient sancionador.
L’article 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada greu, tal i com es
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05
euros, tal i com preveu l’article 43.3 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel Cap de la Secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 28 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador a la Sra. XXX, amb NIF núm. XXX i domicili
actual al c/ de la Salut, 31 de Manresa per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
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Estar en possessió d’una gossa de raça potencialment perillosa sense haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció
qualificada com a greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i
2.404,05 €, tal i com s’estableix als articles 42.3 g) i 43.3 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 a la presumpta infractora, 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 la interessada 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 la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.12 Aprovar, si escau, de la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció i per estar en possessió
d’un gos potencialment perillós sense haver adoptar les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/155).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“L’1 d’octubre de 2019 el servei de recollida d’animals de companyia es va fer càrrec
d’un american staffordshire amb identificació electrònica 981098104352894 que
estava sol a la via pública.
El 2 d’octubre el sr. XXX, amb NIF núm. XXX, amb domicili a la Masia de Cal Tom Els Corrons ( Santa Caterina) de Manresa, va recuperar el gos adduint que disposava
de llicència administrativa en un altre població.
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El 21 d’octubre el sr. XXX va enviar per correu electrònic una llicència administrativa
expedida a la població de Sant Cugat del Vallés, amb validesa fins el 31 de desembre
de 2018. El tècnic de la unitat de sanitat va informar-lo que la llicència estava
caducada i que si en actualitat residia a Manresa, l’havia de sol·licitar a l’Ajuntament.
El sr. XXX és propietari d’un gos de raça potencialment perillosa que ha estat recollit a
la via pública i no disposa de la llicència administrativa per a la seva tinença i
conducció.
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, i cal que prenguin les mesures necessàries per evitar la seva escapada o
pèrdua.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació al sr. XXX, per irregularitats en la tinença d’animals de raça potencialment
perillosa, 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.
L’article 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada greu, tal i com es
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05
euros, tal i com preveu l’article 43.3 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb DNI núm. XXX i domicili a la
Masia de Cal Tom - Els Corrons (Santa Caterina) de Manresa, per les presumptes
infraccions administratives consistents en:
1.- Estar en possessió de d’un gos de raça potencialment perillosa 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.
2.- Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua,
infracció qualificada com a greu, que pot ser sancionada amb una multa entre
300,52 € i 2.404,05 €, tal i com s’estableix als articles 42.3 g) i 43.3 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 la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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4.1.13 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/156).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 4 d’octubre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció per la via pública d’un gos de raça potencialment perillosa deslligat i sense
morrió, per part del sr. XXX amb NIE núm. XXX, amb domicili al carrer Francesc
Juanola núm. 36 2n de Manresa.
Consultat el registre municipal no consta que el sr. XXX disposi de llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa.
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 d’animals de raça potencialment
perillosa, 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, proposo
a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:

ACORDS
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Primer.- Incoar expedient sancionador al sr. XXX, amb NIE núm. XXX i domicili al
carrer del Cós núm. 36 2n de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, 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 la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.14 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/157).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 25 d’octubre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció per la via pública d’un gos de raça potencialment perillosa sense morrió, per
part del sr. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili a la Via Sant Ignasi, 24 1r de
Manresa.

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 21 de gener de 2020

56

Consultat el registre municipal no consta que el sr. XXX disposi de llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa.
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 d’animals de raça potencialment
perillosa, 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 a la
Via Sant Ignasi núm. 24 1r de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, 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 la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.15 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/158).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 30 de setembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció per la via pública d’un gos de raça potencialment perillosa sense morrió, per
part del sr. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili al Mas el bac, de les Lloses
(Girona).
Consultat el registre municipal no consta que el sr. XXX disposi de llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa.
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 d’animals de raça potencialment
perillosa, 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
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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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 Mas
El Bac, de les Lloses (Girona) de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Estar en possessió de d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de
la Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, 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
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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 la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.16 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció (SPU.SAN 2019/159).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 15 d’octubre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
conducció per la via pública d’un gos de raça potencialment perillosa deslligat i sense
morrió, per part del sr. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili al carrer Sant Bartomeu
núm. 39-47 1r 2a de Manresa.
Consultat el registre municipal no consta que el sr. XXX disposi de llicència
administrativa per a la tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa.
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 d’animals de raça potencialment
perillosa, 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel cap de secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 Sant Bartomeu núm. 39-47 1r 2a de Manresa, per la presumpta infracció
administrativa consistent en:
Estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la
Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, 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 la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.17 Aprovar, si escau, la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió d’una gossa potencialment perillosa sense haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN
2019/160).
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El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 25 d’octubre de 2019 el Servei de recollida d’animals de companyia es va fer
càrrec d’una femella creuada de dogo argentí trobada a la via pública.
El 29 d’octubre de 2019 la sra. XXX, amb DNI núm. XXX, amb domicili al carrer
Congost, 10 de Sabadell, va recuperar la gossa i va acreditar que tenia en tràmit la
llicència administrativa per a la seva tinença i condició.
La sra. XXXX està en possessió d’una gossa de raça potencialment perillosa i no va
prendre les mesures necessàries per evitar la seva pèrdua.
Els propietaris de gossos de raça potencialment perillosa cal que prenguin les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació a la Sra. XXX per irregularitats en la tinença d’animals potencialment perillosos,
es considera procedent la incoació de l’expedient sancionador.
L’article 13.2 a) de la Llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada greu, tal i com es
preveu en l’article 42.3 apartat g) i sancionable amb una multa de 300,52 a 2.404,05
euros, tal i com preveu l’article 43.3 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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i pel Cap de la Secció de
l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de 28 de juny de 2019, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels
següents:

ACORDS
Primer.- Incoar expedient sancionador a la Sra. XXX, amb NIF núm. XXX i domicili
actual al c/ Congost, 10 de Sabadell per la presumpta infracció administrativa
consistent en:

Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 4, de 21 de gener de 2020

62

Estar en possessió d’una gossa de raça potencialment perillosa sense haver
adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció
qualificada com a greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i
2.404,05 €, tal i com s’estableix als articles 42.3 g) i 43.3 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 a la presumpta infractora, 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 la interessada 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 la interessada que podrà, en la tramitació de l’expedient, formular
recusació contra la persona de l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
4.1.18 Aprovar, si escau, de la incoació d’expedient sancionador per estar en
possessió de dos gossos potencialment perillosos sense disposar de la
llicència administrativa per a la seva tinença i conducció; per la criança de
gossos sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics; per la
criança de gossos potencialment perillosos sense haver fet el test de
comportament
als progenitors que garanteixi
l’absència de
comportaments agressius anòmals; per ésser propietari d’animals sense
identificació electrònica i sense censar al registre municipal d’animals de
companyia. (SPU.SAN 2019/162).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 4 de setembre de 2019 els serveis tècnics de la unitat de Sanitat van fer una
actuació relacionada amb les condicions d’explotació d’un nucli zoològic que actuava
com a centre de pupil·latge de gossos a la zona del Poal de Manresa.
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En la intervenció es va constatar la presència d’un gos de raça american staffordshire
terrier, amb identificació electrònica número 981098104198534, una femella creuada
de bretó sense identificació electrònica i un cadell mascle sense identificació
electrònica. En el mateix acte es va identificar com a propietari dels animals al sr. XXX,
amb NIF XXX, i domiciliat al c/ Barcelona, 19 2n 1a de Sant Joan de Vilatorrada.
El 23 de setembre de 2019 el tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que el gos
amb microxip estava censat a Sant Joan de Vilatorrada, i que no hi havia constància
que el sr. XXX hagués sol·licitat la Llicència administrativa per a la tinença i conducció
de gossos de raça potencialment perillosa.
El sr. XXX es propietari de tres gossos, dos d’ells de raça potencialment perillosa, que
s’allotgen a Manresa sense estar-hi censats i sense disposar de la llicència
administrativa, una gossa creuada de bretó sense identificació electrònica i sense
estar censada, haver fet cria sent un dels progenitors de raça potencialment perillosa
sense disposar d’un centre autoritzat i sense haver fet el test de comportament que
garanteixi l’absència de comportaments agressius anòmals.
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. No es pot fer criança de gossos sense disposar de la inscripció en el
registre de nuclis zoològics, i sense haver fet el test de comportament. Tots els
animals han de tenir identificació electrònica i han d’estar censats al registre municipal
d’animals de companyia.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació al sr. XXX, per infraccions de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença
d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, es considera
procedent la incoació d’expedient sancionador.
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 l’1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vistos els informes emesos pel tècnic de la unitat de salut i
d’administració general de l’Oficina de Suport Jurídic.

per la tècnica

Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 7787 de 21 de juny de 2019, i publicada al BOP de 28 de juny de 2019, 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 Barcelona núm. 19 2n 1a de Sant Joan de Vilatorrada, per les presumptes
infraccions administratives consistents en:
1.- Estar en possessió de dos gossos de raça potencialment perillosa sense
disposar de la Llicència administrativa per a la seva tinença i conducció, infracció
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qualificada com a molt greu i que pot ser sancionada amb una multa de 2.404,06 €
fins a 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.
2.- Criança de gossos sense disposar d’inscripció al registre de nuclis zoològics,
infracció qualificada com a greu i que pot ser sancionada amb una multa de 401 €
fins a 2.000 € tal i com s’estableix als articles 38.3 q) i 39.1 b) de la mateixa
Ordenança.
3.- Fer criança de gossos potencialment perillosos sense haver fet el test de
comportament als progenitors que garanteixi l’absència de comportaments
agressius anòmals, infracció qualificada com a greu i que pot ser sancionada amb
una multa de 150,25 € fins a 1.502,53 €, tal i com s’estableix als articles 42.3 d) i
43.3 a) de la mateixa Ordenança.
4.- Ser el propietari d’animals sense identificació electrònica i sense censar al
registre municipal d’animals de companyia, infraccions qualificades coma a lleus i
que poden ser sancionables amb una multa de 100 € fins a 400 €, tal i com
s’estableix als articles 38.4 a) i f) i 39.1 c) de la mateixa Ordenança.
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 la instructora i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015, de l’1 d’octubre.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 7 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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5.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten
6.

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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