ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 10/2020
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 25 de febrer de 2020
Horari: 12:30 h a 12:45 h
Lloc: Alcaldia de l’Ajuntament de Manresa
Assistents
President
Valentí Junyent Torras
Tinents d’alcalde
Marc Aloy Guàrdia
Joan Calmet Piqué
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. 4, que va tenir lloc el dia 21
de gener de 2020.

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria d’Hisenda

2.1.1 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.

2.2

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.2.1

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-12/2020).

2.2.2

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-21/2020).

3.

Àrea de Territori

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.

3.1.1

Aprovar, si escau, la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada
“Enderroc de la Carpa del Passeig del Riu”.

3.1.2

Aprovar, si escau, el "Projecte executiu d'adequació del paviment de la pista
d'atletisme del Congost. Modificació" i deixar sense efectes l'anterior. (AJT. DIC
7/2020).

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 d’un gos
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/43).
4.1.2 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos
potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa per a la seva
tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/60).
4.1.3 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 2019/61).
4.1.4 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 2020/5).
4.1.5 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 2020/6).
4.1.6 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 2020/7).
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 2020/8).
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 2020/10).
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4.1.9 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 2020/11).
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, per ésser propietària d’un gos sense censar al
Registre Municipal d’Animals de Companyia i per ésser propietària de quatre
gats sense identificació electrònica i sense censar al Registre Municipal
d’Animals de Companyia. (SPU.SAN 2020/12).
4.1.11 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 2020/16).

5.

Assumptes sobrevinguts

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. 4 que
correspon a la sessió ordinària del dia 21 de gener de 2020, 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 diverses sol·licituds de bonificació del
50%, 60% i 95% de la quota de l’impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.
El tinent d’alcalde Sr. Antoni Massegú Calveras, abandona la sala mentre es discuteix i
es vota aquest assumpte, ja que s'ha d'abstenir de participar-hi per tenir interès
personal, de conformitat amb allò que disposa l'article 23 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
El secretari exposa el dictamen de l’alcalde i regidor d’Hisenda, de 7 de febrer de
2020, que es transcriu a continuació:
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“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els
requisits tècnics establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari 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/2018000126
(GTR.ICI/2020000067
LLI.OMA/2018000046)
Descripció obres: Reformar i adequar la planta segona d’un edifici plurifamiliar
per a ús d’habitatge, amb la unió de dos habitatges en un de sol, a la Plaça
Immaculada, 2.
Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 60% de la quota de l’impost les obres
de manteniment i conservació, consolidació, reforma i rehabilitació en
edificacions existents en el sector del centre històric.
Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2019000059
(GTR.ICI/2019000468
COM.OBM/2019000037)
Descripció obres: Adequació de local per Bar Musical al c/ Sant Miquel, 6
baixos
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/2019000088
(GTR.ICI/2020000040
LLI.OMA/2019000026)
Descripció obres: Reformar la planta segona d’un edifici plurifamiliar amb el
canvi d’ús a habitatge, al carrer Carrió, 29, 2n
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Benefici fiscal sol·licitat i concedit : 95 % de la quota a l’empara de l’apartat
1 e) de l’article 6 de l’ordenança fiscal per la reforma, reparació o rehabilitació
d'elements catalogats d'edificis inclosos en el Pla Especial urbanístic de
protecció del patrimoni històric, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, al
municipi de Manresa.
Sol·licitant: COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA VIA SANT IGNASI NÚM.
71 repr. per XXX
Expedient:
GTR.ICB/2019000136
(GTR.ICI/2019000867
COM.OBP/2019000372)
Descripció obres: Instal·lació de xarxa de protecció en façana a la Via Sant
Ignasi, 71
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/2019000144
(GTR.ICI/2019000923
COM.OBP/2019000397)
Descripció obres: Aplacar un sòcol als baixos i sanejar i pintar la façana a la
Plaça Pare Oriol
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: GEORGINA BORI COMPANYS repr. per XXX
Expedient:
GTR.ICB/2019000146
(GTR.ICI/2019000949
COM.OBP/2019000416)
Descripció obres: Substitució de les fusteries de l’habitatge al c/ Sant
Bartomeu, 48
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/2019000149
(GTR.ICI/2019000956
COM.OBP/2019000423)
Descripció obres: Reforma de cuina i banys al c/Jaume I,13 principal segona
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: MOISES SIMON CASASAYAS
Expedient:
GTR.ICB/2020000006
(GTR.ICI/2020000029
COM.OBP/2020000022)
Descripció obres: Reforma interior de bany al c/ Sobrerroca, 24 1r
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.
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Sol·licitant: XXX
Expedient:
GTR.ICB/2020000008
(GTR.ICI/2020000031
COM.OBP/2020000023)
Descripció obres: Rehabilitació de coberta i façana principal al c/ Còs, 50
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 6 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.

2.2

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.2.1

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.CVP12/2020).

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 24 de gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“En data 17 de gener de 2020 i quan eren les 13.50 hores, els agents de la Policia
Local amb carnet professional números 705 i 709 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, a la plaça Bernat Oller,
s/n.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer Saclosa, 31, 3r 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
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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.
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 carrer
Saclosa, 31, 3r 1a, de Manresa, com a presumpte responsable de la infracció greu
consistent en portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense morrió a la
plaça Bernat Oller, s/n, en data 17 de gener de 2020 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.
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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
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.
2.2.2

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.CVP21/2020).

El secretari exposa el dictamen del regidor delegat de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, de 4 de febrer de 2020, que es transcriu a continuació:
“En data 29 de gener de 2020 i quan eren les 12.40 hores, els agents de la Policia
Local amb carnet professional números 656 i 700 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 de Puigberenguer.
Que es va identificar a XXX, amb número de passaport XXX i domicili al carrer Guillem
Catà, 9, 2n, de Manresa, com a presumpte responsable del la infracció indicada al
punt anterior.
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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.
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 número de passaport XXX i
domicili al carrer Guillem Catà, 9, 2n, de Manresa, com a presumpte responsable de
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la infracció greu consistent en portar un gos potencialment perillós, sense lligar i sense
morrió al Parc de Puigberenguer, en data 29 de gener de 2020 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
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.
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3.

Àrea de Territori

3.1

Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat.

3.1.1

Aprovar, si escau, la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària
anomenada “Enderroc de la Carpa del Passeig del Riu”.

El secretari general exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de
5 de febrer de 2020, que es transcriu a continuació:
“Fets
1. Els tècnics de la Secció de Projectes, del Servei de Projectes Urbans i
Infraestructures Territorials han redactat el projecte, en forma de Memòria
valorada, de l’obra municipal ordinària anomenada “Enderroc de la Carpa del
Passeig del Riu”, amb un pressupost per a coneixement de l’Administració de
Noranta-set mil quatre-cents cinquanta-cinc mil euros amb quarantaquatre cèntims (97.455,44 €), IVA inclòs.
2. Constitueix l’objecte de les obres el conjunt d’operacions necessàries per portar
a terme l’enderroc complet de l’antiga discoteca anomenada Carpa del Riu, de
Manresa, una vegada finalitzat el període de concessió per a la gestió i
explotació de l’espai situat al Passeig del Riu s/n, entre la plaça del Mil·lenari
de Catalunya i el pont de Sant Francesc. El projecte també incorpora els
treballs necessaris per tal d’adequar l’espai resultant de l’enderroc.
3. El planejament vigent, aprovat definitivament el 26 de setembre del 2017,
classifica l’àmbit objecte d’actuació com a sòl no urbanitzable i els qualifica com
a sistema d’espais lliures. Parc Territorial. Parc del Cardener (clau D. 1a (H)).
4. Segons l’informe del cap del servei de Projectes Urbans i Infraestructures
Territorials, de data 4 de febrer del 2020, les obres que es pretenen executar
tenen la condició de reparació menor, conservació i manteniment.
5. El projecte conté un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, a què fa referència
l’article 4 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
les condicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
6. En data 4 de febrer del 2020 s’efectuà la preceptiva sol·licitud d’autorització
d’obres en zona de domini hidràulic, a l’Agència Catalana de l’Aigua, d’acord
amb l’article 8 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües.
7. El vigent pressupost municipal no
pressupostària per dur a terme l’actuació.

disposa

actualment

d’aplicació

Fonaments de drets
1. D’acord amb l’article 12 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals (ROAS), aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, les obres ordinàries
es classifiquen en a) Obres de primer establiment, reforma o gran reparació. b)
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Obres de reparacions menors. c) Obres de conservació i manteniment.
L’apartat 4rt del mateix precepte, defineix les reparacions menors com les
obres que tenen per objecte esmenar un dany produït en un bé immoble per
causes fortuïtes o accidentals, i també aquelles que “no revesteixen
complexitat tècnica constructiva, per no ser necessàries obres arquitectòniques
bàsiques com les esmentades”. L’article 34 del ROAS disposa que, per a
l’execució de les obres que tinguin la consideració de reparacions menors, és
necessària la següent documentació mínima:
a) El pressupost
b) Memòria i documentació tècnica en què es defineixin els treballs que
exigeixen les reparacions
2. L’article 37.6 del ROAS ens diu que, per a les obres consistents en reparacions
menors, és suficient que l’òrgan competent de la corporació aprovi la
documentació mínima a què fa referència l’article 34.
3. L’article 4 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, estableix
l’obligació del promotor d’elaborar en la fase de redacció del projecte, un estudi
de seguretat i salut; serà suficient un estudi bàsic de seguretat i salut quan no
es doni cap dels supòsits que preveu l’apartat 1r del mateix precepte.
4. L’article 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
Text refós de la legislació en matèria d'aigües, en el seu punt 3r, disposa que
“l’Agència ha de ser informada prèviament a la realització de qualsevol actuació
que afecti el domini públic hidràulic de les conques hidrogràfiques internes, i
que, en exercici de llurs competències, duguin a termes les diverses
administracions públiques”. En tractar-se d’una aprovació de memòria
valorada, amb caràcter únic, cal fer constar que l’obra no podrà executar-se
fins que es disposi de la preceptiva autorització d’obres en zona de domini
públic hidràulic, emesa per l’ACA.
5. L’article 22.2.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, i l’article 52.2, o), del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
atribueixen al Ple l’aprovació dels projectes d’obres i serveis, quan sigui
competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin
previstos en el pressupost. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 1
de juliol del 2019, va delegar a la Junta de Govern Local, l’exercici d’aquesta
atribució, per als projectes amb PCA fins a 300.000,00 € i no previstos al
pressupost. La competència per aprovar la present Memòria valorada
correspon a la Junta de Govern Local, amb caràcter públic, atès que no
disposa de finançament, a dia d’avui, en el pressupost municipal.
A manca de referència específica a les competències per a l’aprovació de
Memòries valorades, procedeix l’aplicació analògica de les normes que regulen
les competències d’aprovació de projectes d’obres, d’acord amb el principi
d’aplicació de les normes jurídiques de l’article 4.1 del Codi civil.
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Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, el tinent d’alcalde, regidor
delegat d’Urbanisme i Mobilitat, en exercici de les facultats conferides per la delegació
efectuada per Resolució de l’Alcalde núm. 7787, de 21 de juny del 2019, publicada al
BOP de 28-6-2019, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció del següent
ACORD
1. Aprovar la Memòria valorada de l’obra municipal ordinària anomenada

“Enderrroc de la Carpa del Passeig del Riu.”, amb un pressupost per a
coneixement de l’administració (PCA) de Noranta-set mil quatre-cents
cinquanta-cinc mil euros amb quaranta-quatre cèntims (97.455,44 €), IVA
inclòs.
2. Declarar expressament que la Memòria inclou l’estudi bàsic de seguretat i

salut, en compliment i als efectes que determina l’article 4.2 del Reial Decret
1627/97, de 24 d’octubre.
3. Fer constar que l’obra no podrà executar-se fins que es disposi de la

preceptiva autorització d’obres en zona de domini públic hidràulic, emesa per
l’ACA, d’acord amb el seu àmbit de competències.
4. Publicar l’acord d’aprovació de la Memòria a la seu electrònica i en el Butlletí

Oficial de la Província.”
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.
3.1.2

Aprovar, si escau, el "Projecte executiu d'adequació del paviment de la
pista d'atletisme del Congost. Modificació" i deixar sense efectes
l'anterior. (AJT. DIC 7/2020).

El secretari general exposa el dictamen del regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat, de
17 de febrer de 2020, que es transcriu a continuació:
“Fets
Per acord del Ple de la Corporació de data 21 de març de 2019 es va aprovar
inicialment el “Projecte executiu d’adequació del paviment de la pista d’atletisme
del Congost”, i va quedar aprovat definitivament, per manca d’al·legacions, el 22 de
maig del 2019. El pressupost total del projecte pujava 409.330,19 €, IVA inclòs, i
estava subdividit en Fase 1 i Fase 2 que pujaven 277.823,72 € i 131.506,47 €,
respectivament, amb l’IVA inclòs.
Tanmateix, segons s’informa per part del tècnic de la Secció de Manteniment
d’Equipaments, ha calgut reagrupar algunes partides previstes en la Fase 2, a les
partides de la Fase 1, per tal d’executar-les conjuntament a la primera fase, ateses les
disponibilitat pressupostàries, i que ha afectat a les corresponents a desmuntatge de
diferents elements fixes, així com el subministrament i plantació d’elements vegetals,
tal i com s’especifica en el mateix informe.
Fonaments de dret
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Els articles 42 i 43 del ROAS (Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres Activitats i Serveis), regulen les modificacions de projectes d’obra
un cop aprovats, quan aquestes modificacions no són substancials.
En el present supòsit no hi ha cap variació de pressupost de projecte, si no únicament
de les dues fases en què es va subdividir el mateix, traspassant algunes de les
actuacions d’una a l’altra fase, per ajustar pressupostàriament les mateixes, segons
s’explica pel Tècnic del Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials,
Secció de Manteniment d’Equipaments en el seu informe de 17 de febrer de 2020.
D’acord amb l’article 43 ROAS, l’òrgan competent per a aprovar el projecte és el
mateix a qui li correspon aprovar la modificació.
El dictamen va ser aprovat pel Ple de la Corporació, en virtut d’allò que es disposa a
l’article 22.1.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 52.2,o) DEL Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, segons els quals correspon al
Ple l’atribució d’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a
la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el pressupost.
El Ple de la Corporació, en sessió d’1 de juliol de 2019, va aprovar delegar en la Junta
de Govern Local la competència per a l’aprovació dels projectes d’obres i serveis que
no estiguin encara previstos al pressupost, per la qual cosa, l’aprovació de la
modificació del present projecte correspon a la Junta de Govern, amb caràcter públic.
Tenint en compte els fets i fonaments de dret exposats, com a tinent d’alcalde, regidor
delegat d’Urbanisme i Mobilitat, en exercici de les competències conferides per
Resolució de l’Alcalde núm. 7787, de 21 de juny del 2019, i publicada al BOPB de 286-2019, proposo l’aprovació per part de la Junta de Govern Local, amb caràcter públic,
de l’acord següent:
1. DEIXAR SENSE EFECTES el “Projecte executiu d’adequació del paviment de
la pista d’atletisme del Congost”, aprovat inicialment per acord del Ple de la
Corporació de data 21 de març de 2019 i aprovat definitivament, per manca
d’al·legacions, el 22 de maig del 2019, el pressupost del qual pujava 409.330,19 €, IVA
inclòs, i estava subdividit en Fase 1 i Fase 2 que pujaven 277.823,72 € i
131.506,47 €, respectivament, amb l’IVA inclòs.
2. APROVAR el nou document “Projecte executiu d’adequació del paviment de la
pista d’atletisme del Congost. Modificació”, d’import 409.330,19 €, IVA inclòs, que
inclou una Fase 1 d’import 299.142,67 € i una Fase 2 amb un import de
110.183,06 €, ambdues amb l’IVA inclòs.
3. PUBLICAR el present acord a la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la
Província.”
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.

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 30 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 16 d’abril de 2019 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
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.
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 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 24
de març 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 no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de data
2 d’agost de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 6 de setembre de 2019 la instructora del procediment va formular la proposta
de resolució, que no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
data 19 de novembre de 2019, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el
termini atorgat.
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 (NIE núm. XXX) i domiciliat a la ctra. Pont
de Vilomara, 76 3r 1a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
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administrativa per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, 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.
Tercer.- Acordar en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les persones
i animals, el comís del gos propietat del sr. XXX, en virtut d’allò establert a l’article 14
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i l’article 47 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de protecció d’animals, i procedir el seu ingrés al mòdul municipal
d’animals de companyia en compliment d’allò establert a l’article 53, en relació amb
l’article 13 de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de
companyia i gossos potencialment perillosos.
Quart.- Acordar que el comís es mantindrà fins que no acrediti que ha sol·licitat la
preceptiva llicència administrativa per a la tinença i/o conducció d’un gos de raça
perillosa. Una vegada transcorregut el termini de 20 dies, si el gos no ha estat
recuperat, es considerarà abandonat i podrà ser cedit temporalment o adoptat.
Cinquè.- Comunicar al sr. Abdelmoghit Sabouh que totes les despeses ocasionades
pel trasllat, manteniment i manutenció del gos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
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 imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense disposar de la llicència administrativa
per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/60).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 29 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 d’un gos potencialment perillós 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 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.
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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. XX, 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 23 d’octubre de 2019, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 25 de novembre de 2019 la instructora del procediment va formular la
proposta de resolució, que va ser notificada en data 19 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.
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 (NIF núm. XXX) amb domicili al carrer
Pirineu, 24 1r de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CENTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar
en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos, 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.
Tercer.- Acordar en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les persones
i animals, el comís del gos propietat del sr. XXX, en virtut d’allò establert a l’article 14
de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment
perillosos i l’article 47 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei de protecció d’animals, i procedir el seu ingrés al mòdul municipal
d’animals de Companyia en compliment d’allò establert a l’article 53, en relació amb
l’article 13 de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de
companyia i gossos potencialment perillosos
.
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Quart.- Acordar que el comís es mantindrà fins que no acrediti que ha sol·licitat la
preceptiva llicència administrativa per a la tinença i/o conducció d’un gos de raça
perillosa. Una vegada transcorreguts el termini de 20 dies, si el gos no ha estat
recuperat, es considerarà abandonat i podrà ser cedit temporalment o adoptat.
Cinquè.- Comunicar a la interessada que totes les despeses ocasionades pel trasllat,
manteniment i manutenció del gos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
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 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 2019/61).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 29 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 a la sra. 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 seva tinença i conducció.
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 a
la sra. XXX, com a presumpta responsable de la infracció esmentada.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat de 22
de novembre de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 11 de desembre de 2019 la instructora del procediment va formular la
proposta de resolució, que va ser notificada en data 3 de gener de 2020, 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.
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
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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 a la sra XXX (DNI núm. XXX) amb domicili al carrer
Puigllançada, 9 bx 2a de Manresa, 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 tinença i conducció de
gossos potencialment perillosos, 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 la interessada 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.
Tercer.- Acordar en interès de preservar la seguretat i la salut pública de les persones
i animals, el comís dels gossos propietat de la sra. XXX, en virtut d’allò establert a
l’article 14 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos i l’article 47 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei de protecció d’animals, i procedir el seu ingrés al mòdul
municipal d’animals de Companyia en compliment d’allò establert a l’article 53, en
relació amb l’article 13 de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos.
Quart.- Acordar que el comís es mantindrà fins que no acrediti que ha sol·licitat la
preceptiva llicència administrativa per a la tinença i/o conducció d’un gos de raça
perillosa. Una vegada transcorreguts el termini de 20 dies, si el gos no ha estat
recuperat, es considerarà abandonat i podrà ser cedit temporalment o adoptat.
Cinquè.- Comunicar a la interessada que totes les despeses ocasionades pel trasllat,
manteniment i manutenció del gos, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
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 disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2020/5).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 29 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
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“El 5 de desembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
baralla entre dos gossos, un american sttaforshire conduït per la sra. XXX, amb NIF
XXX, i propietat del sr. XXX, amb NIF XXX, amb domicili al carrer Vallcendrera núms.
1-3 2n 2a de Manresa. Aquest gos hauria causat ferides a persones.
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 al c/
Vallcendrera núms. 1-3 2n 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.
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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.
4.1.5 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 2020/6).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 29 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 5 de desembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
baralla entre dos gossos, un american sttaforshire conduït per la sra. XXX, amb NIF
XXX, i propietat del sr.XXX, amb NIF XXX, amb domicili al carrer Vallcendrera núms.
1-3 2n 2a de Manresa. Aquest gos hauria causat ferides a persones.
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.
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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 o conducció
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 NIF núm. XXX i domicili al
c/ Vallcendrera núms. 1-3 2n 1a de Manresa, per la presumpta infracció administrativa
consistent en:
Conduir 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 a la presumpta infractora, per tal
que pugui al·legar el que tingui per convenient al seu dret o interès, en aplicació de
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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’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2020/7).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 29 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 2 de novembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
possessió d’un gos de raça american staffordshire, que era conduït per la sra. XXX,
amb NIF núm. XXX, amb domicili al carrer Nou de Santa Clara núm. 10 3r 2a 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 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.
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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 a la sra. XXX, amb NIF núm. XXX i domicili al
carrer Nou de Santa Clara núm. 10 3r 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 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
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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.”
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 2020/8).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 29 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 7 de novembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb la
possessió d’un gos de raça bulldog americà, amb identificació electrònica
276095610511545, que era conduït pel sr. XXX amb NIE núm. XXX, amb domicili al
carrer Puigmercal, 14 4t 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 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 Puigmercadal núm. 14 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.
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.”
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 2020/10).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
febrer de 2020, que es transcriu a continuació:
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“El 3 de desembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció Cos de Mossos
d’Esquadra va fer una intervenció relacionada amb la possessió d’un gos de raça
potencialment perillosa conduit pel sr.XXX, amb NIE núm. XXX, amb domicili al carrer
Alcalde Armengou, 4 6è 2a de Manresa.
El tècnic de la unitat de sanitat va comprovar que no constava cap gos censat a nom
del sr. XXX, ni que aquest hagués sol·licitat la 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 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 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 Alcalde Armengou, 4 6è 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 tinença i conducció de gossos potencialment
perillosos, infracció qualificada com a molt greu que pot ser sancionada amb una
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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.
4.1.9 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
2020/11).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 29 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 30 de setembre de 2019 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la
presència de gossos que generarien molèsties per les seves deposicions en un
celobert al carrer Numància, 22 1r 2a de Manresa.
Els serveis tècnics de la unitat de sanitat van efectuar una visita d’inspecció al domicili
esmentat i els va atendre la sra. XXX, amb passaport de l’Equador núm. XXXX, i van
observar que hi havia dos gossos, un mascle creuat de labrador amb identificació
electrònica 941000018732996 i una femella creuada d’american staffordshire sense
identificació electrònica.
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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 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 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 núm. de passaport XXX i
domicili al carrer Numància núm. 22 1r 2a 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.
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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 l’instructor i secretari pels motius establerts a l’art. 24
de la llei 40/2015.”
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.
4.1.10 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, per ésser propietària
d’un gos sense censar al Registre Municipal d’Animals de Companyia i
per ésser propietària de quatre gats sense identificació electrònica i
sense censar al Registre Municipal d’Animals de Companyia. (SPU.SAN
2020/12).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 29 de
gener de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 30 de setembre de 2019 es va posar en coneixement d’aquest Ajuntament la
presència d’animals que generarien molèsties per les seves deposicions al Grup Pare
Ignasi Puig, 2 3r 2a de Manresa.
Els serveis tècnics de la unitat de sanitat van efectuar una visita d’inspecció al domicili
esmentat i els va atendre la sraXXX, amb NIF núm. XXX i van observar que hi havia
un mascle creuat de pitbull amb american staffordshire amb identificació electrònica
941000017122914, una femella de chihuaua amb identificació electrònica
941000016584637, i 4 femelles de gat europeu comú sense identificació electrònica.
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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,
no té censat un dels gossos al registre municipal d’animals de companyia, i no té
identificats ni censats els gats.
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. Els animals de companyia han d’estar identificats electrònicament i censats
al registre municipal d’animals de companyia.
Tenint en compte les diverses actuacions que consten en aquest Ajuntament en
relació a la sra. XXX, per irregularitats en l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, es
considera procedent la incoació d’expedient sancionador.
L’article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa. El fet de no disposar de llicència es considera una infracció de
caràcter molt greu, tipificada a l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a
l’article 27 en relació a l’article 42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
Aquest incompliment pot donar lloc a una infracció considerada molt greu, tal i com es
preveu en l’article 42.2 apartat e) i sancionable amb una multa de 2.404,06 a
15.025,30 euros, tal i com preveu l’article 43.2 apartat b) de la mateixa ordenança.
En relació a l’obligació de tenir el gos identificat amb un número de microxip
continguda en l’article 20 apartat a) de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença
d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
L’incompliment del qual pot donar lloc a una infracció de caràcter lleu, tal i com es
preveu en l’article 38.4 apartat f) i sancionable amb una multa d’entre 100 i 400 euros,
tal i com preveu l’article 39.1 apartat c).
En relació a l’obligació de censar els animals que es troba prevista en l’article 21
apartat 2 de l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos.
L’incompliment del qual pot donar lloc a una infracció de caràcter lleu, tal i com es
preveu en l’article 38.4 apartat a) i sancionable amb una multa d’entre 100,00 i 400,00
euros tal i com preveu l’article 39.1 apartat c) de la mateixa Ordenança.
En quant a l’acumulació de sancions que es dóna en aquest cas, hem de fer referència
a l’article 51 de l’Ordenança, el qual diu que, incoat un procediment sancionador per
dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació causa efecte, s’imposarà només
la sanció que resulti més elevada.
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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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 NIF núm. XXX i domicili al
Grup Pare Ignasi Puig, 2 3r 2a de Manresa, per les presumptes infraccions
administratives consistents en:
1.- 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.
2.- Ser la propietària d’un gos sense censar al Registre Municipal d’Animals de
Companyia, infracció qualificada com a lleu, que pot ser sancionada amb una
multa entre 100 i 400 €, tal i com s’estableix als articles 38.4 a) i 39.1 c) de
l’Ordenança Municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos.
3.- Ser la propietària de quatre gates sense identificació electrònica, i sense
censar al Registre Municipal d’Animals de Companyia, infraccions qualificades com
a lleus, que poden ser sancionables amb una multa entre 100 i 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 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
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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.”
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’un gos potencialment perillós sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2020/16).
El secretari exposa el dictamen de la regidora delegada de Ciutat Saludable, de 7 de
febrer de 2020, que es transcriu a continuació:
“El 14 de desembre de 2019 la Policia Local va fer una intervenció relacionada amb
l’agressió d’un gos a dues persones, i que segons acta de la Policia Local seria de
raça potencialment perillosa, i propietat del sr. XXX, amb NIF núm. XXX, en l’actuació
es va comissar el gos que va ingressar al mòdul municipal d’acollida d’animals de
companyia.
El responsable del mòdul va comprovar que el gos no estava identificat
electrònicament, motiu pel qual se li va implantar el microxip número
985113003971779. El veterinari del mòdul va emetre informe segons el qual el gos
seria creuat de raça potencialment perillosa.
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.
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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 NIF núm. XXX i domicili al c/
Cós núm. 9 esc B 1r 1a 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.”
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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.
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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