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Ordre del dia

1.

Aprovació acta anterior

Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària núm. 36, que va tenir lloc el dia 22
de setembre de 2020

2.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

2.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

2.1.1 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 2019/74).
2.1.2 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 2019/79).

2.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació de les al·legacions presentades i declarar
finalitzat l’expedient sancionador (SPU.SAN 115/2019).
2.1.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos
potencialment perillós sense haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 2019/128).
2.1.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’una gossa
potencialment perillosa sense disposar de la llicència administrativa per a la
seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/131).
2.1.6 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 2019/133).
2.1.7 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 i per no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la
seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 2019/155).
2.1.8 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 2019/157).
2.1.9 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 2019/158).
2.1.10 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 2019/159).
2.1.11 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un gos
potencialment perillós sense haver adoptar les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/160).

3.

Assumptes sobrevinguts

3.1

Aprovar provisionalment. Si escau, la modificació de diferents preus públics.
(AJT.DIC 52/2020)

4.

Precs, preguntes i interpel·lacions
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Desenvolupament de la sessió
1.

Aprovació acta anterior

El president obre la sessió, el secretari general sotmet a la consideració dels membres
de la Junta l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió núm. 36 que correspon a la
sessió ordinària del dia 22 de setembre de 2020, i la Junta de Govern Local l’aprova
per unanimitat dels 8 membres presents.
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de
protecció de dades personals i garantia dels drets digitals”.

2.

Àrea de Drets i Serveis a les Persones

2.1

Regidoria delegada de Ciutat Saludable

2.1.1 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 2019/74).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 d’octubre de 2019 es va incoar
expedient sancionador a la sra. 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 21
d’octubre de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a
la sra. 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 19
de desembre de 2019, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 10 de gener de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 6
de febrer de 2020.
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En data 6 de febrer de 2020 (R.E. 9012) la sra. XXX va presentar escrit en el que
al·legava que no tenia treball i no rebia cap tipus d’ajudes.
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 que consten a l’expedient.
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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per la sra. XXX, per haver no
haver sol·licitat la llicència administrativa després d’haver-li fet el requeriment per que
la sol·licités i haver estat advertida de l’obligació de la seva obtenció, i haver-la
sol·licitat vuit mesos després d’haver-la requerit. En l’escrit d’al·legacions es declara
insolvent, sense acreditar aquesta condició ni fer cap sol·licitud explicita.
Segon.- IMPOSAR una sanció a la sra. XXX (Núm. de passaport XXX) amb domicili al
carrer Ignasi Domènech Puigcercós, 12 bx 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
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 del gos propietat de la sra. Diz Garcia, 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 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.2 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 2019/79).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 15 d’octubre 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 21
d’octubre de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al
sr. XXX, com a presumpte responsable de la infracció esmentada.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de 7
de gener de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 27 de gener de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada el 17 de febrer de 2020.
En data 17 de febrer de 2020 (R.E. 11659) el sr. XXX va presentar escrit en el que
al·legava que havia censat el gos amb identificació electrònica 981020017824312,
que era l’únic gos que posseïa i que era creuat de pòinter i labrador.
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 que consten a l’expedient.
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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel sr. XXX Lugo, ja que el gos
que va motivar la incoació de l’expedient sancionador, amb microxip número
941000017973106 continua registrat al seu nom tant al registre municipal com al
registre general d’animals de companyia.
Segon.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIF XXX) amb domicili al Grup de la Guia, 3
bx 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
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.- REQUERIR a l’Interessat que en el termini màxim de 10 dies, acrediti quin ha
estat el destí del gos amb identificació electrònica 941000017973106, si ja no el
posseeix.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.3 Aprovar, si escau, l’estimació de les al·legacions presentades i declarar
finalitzat l’expedient sancionador (SPU.SAN 115/2019).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 17 de desembre de 2019 es va incoar
expedient sancionador a la sra. 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 seva tinença i conducció.
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L’esmentat fet es constitutiu d’infracció administrativa molt greu:
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, considerada una infracció de caràcter molt greu, tipificada a
l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en relació a l’article
42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 20
de desembre de 2019 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que
s’imputava a la sra. XXX, com a presumpta responsable d’una infracció de caràcter
molt greu que pot ser sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
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 6
de març de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que es va notificar el 18 de setembre de 2020.
En data 21 de setembre de 2020 (R.E. 52998) la sra. XXX va presentar al·legacions i
va aportar documentació conforme disposa de la llicència administrativa per a la
tinença i conducció de gossos de raça potencialment perillosa del municipi d’El Pont
de Vilomara i Rocafort i amb validesa fins l’any 2022.
Vist l’informe emès pel tècnic de la unitat de sanitat que considera estimar les
al·legacions i arxivar l’expedient amb l’advertiment que un cop finalitzada la vigència
de l’actual llicència administrativa per a la tinença i conducció del seu gos, caldrà
sol·licitar-la al municipi on estigui allotjat el gos habitualment.
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. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- ESTIMAR les al·legacions presentades per la Sra. XXX, amb NIF XXX amb
domicili a la Via Sant Ignasi, 22 1r 2a de Manresa.
Segon.- ADVERTIR a la sra. XXX, que un cop finalitzada la vigència de l’actual
llicència administrativa, caldrà sol·licitar-la al municipi on estigui allotjat el gos
habitualment.
Tercer.- DECLARAR FINALITZAT l’expedient sancionador i procedir a l’arxiu de les
actuacions.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures necessàries
per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 2019/128).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 21 de gener de 2020 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 haver adoptat
les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
L’esmentat fet es constitutiu d’infracció administrativa greu:
L’Article 13.2 a) de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 29
de gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al
sr. XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter greu que pot ser
sancionable amb una multa de 300,52 € a 2.404,05 €.
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 11
de març de 2020, sense que s’hagin presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
17 de setembre 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 1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
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ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIF XXX), amb domicili al c/ Sobrerroca
núm. 5-7 2n 3a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 300,52 € (TRES CENTS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS) com a responsable d’una infracció greu per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, tal i com s’estableix als articles 42.3
g) i 43.3 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini
voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de
constrenyiment.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’una
gossa potencialment perillosa sense disposar de la llicència
administrativa per a la seva tinença i conducció. (SPU.SAN 2019/131).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2020 es va incoar
expedient sancionador al sr. XXX. Del mateix han quedat provats els fets consistents
en estar en possessió d’una gossa 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 5 de
febrer de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr.
XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser
sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador no es va poder notificar i es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat de
28 de febrer de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
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En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar en el Butlletí Oficial de l’Estat
de 18 d’agost 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
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIE núm. XXX) i domiciliat
Circumval·lació, 86 bx de Manresa, per la infracció administrativa següent:

al carrer

“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CÈNTIMS) com a responsable d’una infracció molt greu per estar en
possessió d’una gossa 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.
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 de gossos de raça
perillosa, amb l’esterilització prèvia al retorn dels gossos. Una vegada transcorreguts el
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termini de 20 dies, si els gossos no han estat recuperats, es consideraran abandonats i
podran ser cedits temporalment o adoptats.
Cinquè.- Comunicar al sr. XXX que totes les despeses ocasionades pel trasllat,
manteniment i manutenció de l’animal, per raó del comís, aniran al seu càrrec.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.6 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 2019/133).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2020 es va incoar
expedient sancionador a la sra. 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 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 29 de
gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a la
sra. XXX, com a presumpta responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot
ser sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
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 14
de febrer de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 4 de març de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
18 d’agost 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.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar una sanció a la sra. XXX (DNI XXX) amb domicili actual al c/ Lepant,
24-26 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 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.- Requerir a la sra. XXX, que en el termini màxim de 10 DIES comptats a
partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència
Administrativa per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.
Quart.- Advertir a la interessada que l’incompliment de l’ordre efectuada,
l’Administració pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment que
hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de l’Ordenança Municipal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.7 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 i per no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua. (SPU.SAN 2019/155).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2020 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,
i per no haver evitat la seva fugida.
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L’Article 3 de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix l’obligació de disposició prèvia d’una
llicència administrativa, considerada una infracció de caràcter molt greu, tipificada a
l’article 13.1.b de la mateixa llei. Així s’estableix també a l’article 27 en relació a l’article
42 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Tinença d’animals domèstics i gossos
potencialment perillosos, i pot ser sancionable amb una multa entre 300,52 € i
2.404,05 €, tal i com s’estableix als articles 42.3 g) i 43.3 b).
Per estar en possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, infracció qualificada com a
greu, que pot ser sancionada amb una multa entre 300,52 € i 2.404,05 €, tal i com
s’estableix als articles 42.3 g) i 43.3 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la
Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 29 de
gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs.
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 28
de febrer de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució que no va poder ser notificada, i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
18 d’agost 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
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Imposar sancions al sr. XXX (NIF XXX) amb domicili a Santa Caterina, els
Corrons s/n de Manresa, per les infraccions administratives següents:
“ 1.- Una 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”.
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2.- Una sanció consistent en una multa de 300,52 € (TRES CENTS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS) com a responsable d’una infracció greu per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, tal i com s’estableix als articles 42.3
g) i 43.3 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos”.
Segon.- 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.- Requerir a l’interessat, que en el termini màxim de 10 DIES comptats a partir
de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència Administrativa per a la
tinença de gossos de raça potencialment perillosa.
Quart.- Advertir a l’interessat que l’incompliment de l’ordre efectuada, l’Administració
pot comissar els animals objecte de protecció en el mateix moment que hi hagi indicis
racionals d’infracció de les disposicions de l’Ordenança Municipal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.8 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 2019/157).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2020 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 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 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 29 de
gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr.
XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser
sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
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El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va notificar en data 19 de febrer de 2020, sense que es presentessin
al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 11 de març de 2020 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 18
d’agost 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
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIF núm. XXX) i domiciliat a la via Sant
Ignasi, 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 CÈNTIMS) 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 a la seva tinença i conducció, tal i com s’estableix als articles 42.2
e) i 43.2 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos”.
Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini
voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de
constrenyiment.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.9 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 2019/158).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
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“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2020 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 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 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 29 de
gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr.
XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser
sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
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 3
de març de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
17 de setembre 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
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIF núm. XXX) i domiciliat al Mas El Bac –
Les Llosses (Girona), per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 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”.
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Segon.- COMUNICAR a l’interessat que el pagament de la multa s’haurà de fer efectiu
d’acord amb les condicions que s’especifiquen en el document de pagament que
s’adjunta a la notificació, amb l’advertiment que la manca de pagament dins el termini
voluntari donarà lloc al seu cobrament a través del procediment administratiu de
constrenyiment.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.10 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 2019/159).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern Local del dia 21 de gener de 2020 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 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 29 de
gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava al sr.
XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter molt greu que pot ser
sancionable amb una multa de 2.404,06 € a 15.025,30 €.
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 4
de març de 2020, sense que es presentessin al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 16 de juliol de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que no va poder ser notificada i es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat de
17 de setembre 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.
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Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció al sr. XXX (NIF núm. XXX) i domiciliat al carrer Sant
Bartomeu núm. 39-47 1r 2a de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 2.404,06 € (DOS MIL QUATRE CENTS QUATRE
EUROS AMB SIS CÈNTIMS) 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.- REQUERIR a l’interessat que en el termini màxim de 10 dies, comptats a
partir de la recepció de la notificació d’aquest acord, tramiti la llicència administrativa
per a la tinença de gossos de raça potencialment perillosa.
Quart.- ADVERTIR a l’interessat que, per incompliment de l’ordre efectuada,
l’Administració pot comissar cautelarment els animals objecte de protecció, en el
mateix moment que hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions de
l’Ordenança Municipal.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.1.11 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per estar en possessió d’un
gos potencialment perillós sense haver adoptar les mesures necessàries
per evitar la seva escapada o pèrdua (SPU.SAN 2019/160).
El tinent d’alcalde de Drets i Serveis a les Persones exposa el dictamen d’1 d’octubre
de 2020, que es transcriu a continuació:
“Per acord de la Junta de Govern local del dia 21 de gener de 2020 es va incoar
expedient sancionador a la sra. XXX. Del mateix han quedat provats els fets
consistents en estar en possessió d’un gos de raça potencialment perillosa sense
haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
L’esmentat fet es constitutiu d’infracció administrativa greu:
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L’Article 13.2 a) de la llei 50/1999, de 23 de desembre de règim jurídic de la tinença
d’animals potencialment perillosos estableix com a infracció greu no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar l’escapada o pèrdua de l’animal. Així s’estableix també
a l’article 5.3 en relació a l’article 42.3 apartat g) de l’Ordenança Municipal Reguladora
de la Tinença d’animals domèstics i gossos potencialment perillosos.
En la mateixa Junta es va nomenar instructora i secretari de l’expedient. En data 29
de gener de 2020 la instructora va formular el Plec de càrrecs, en el que s’imputava a
la sra. XXX, com a presumpte responsable d’una infracció de caràcter greu que pot
ser sancionable amb una multa de 300,52 € a 2.404,05 €.
El Plec de càrrecs conjuntament amb la notificació de la incoació d’expedient
sancionador es va poder notificar en data 11 de febrer de 2020, sense que s’hagin
presentat al·legacions dintre el termini atorgat.
En data 12 de març de 2020 la instructora del procediment va formular la proposta de
resolució, que va ser notificada a la interessada en data 17 d’agost 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 1 de juliol de 2019
es va delegar aquesta competència a la Junta de Govern Local.
Vist l’informe emès pel Cap de la Secció de l’Oficina de Suport Jurídic.
Per tot això, la regidora delegada de Ciutat Saludable, en exercici de les competències
que m’han estat conferides per delegació de l’alcalde president mitjançant resolució
núm. 5476 de 27 de juny de 2020, publicada al Butlletí Oficial de la Província de 6 de
juliol de 2020, proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- IMPOSAR una sanció a la sra. XXX (NIF XXX), amb domicili al c/ Congost
núm. 10 de Manresa, per la infracció administrativa següent:
“Sanció consistent en una multa de 300,52 € (TRES CENTS EUROS AMB
CINQUANTA-DOS CENTIMS) com a responsable d’una infracció greu per estar en
possessió d’un gos potencialment perillós sense haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua, tal i com s’estableix als articles 42.3
g) i 43.3 b) de l’Ordenança Municipal reguladora de la Tinença d’animals domèstics i
gossos potencialment perillosos”.
Segon.- 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.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
3.

Assumptes sobrevinguts

Motiu de la urgència:
L’expedient d’aprovació provisional de la modificació de diferents preus públics,
informat per la Comissió Informativa de Serveis Generals del dia 7 d’octubre de 2020,
ha d’entrar en vigor a partir del dia 1 de gener de 2021.
Amb posterioritat a la seva aprovació, s’ha de publicar el dictamen al BOPB per un
termini de 30 dies hàbils per a la presentació de les reclamacions que es creguin
oportunes. En cas de no haver-se produït reclamacions, es publicaran al BOPB els
acords elevats a definitius.
Demorar l’aprovació d’aquest expedient fins a la propera Junta de Govern, comportaria
que els preus públics no poguessin entrar en vigor l’1 de gener de 2021.
Per la qual cosa, se sol·licita que s’inclogui aquest dictamen l’acord a l’Ordre del dia de
la Junta de Govern Local del dia 13 d’octubre de 2020, com a assumpte sobrevingut.
Prèvia especial declaració d’urgència dels assumptes sobrevinguts presentats, acordat
per unanimitat dels 8 membres presents, de conformitat amb allò que disposa l’art. 83 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, 51 del RDLEG 781/1986 i l’art.51.1.e) del ROM,
s’entra en el coneixement dels assumptes sobrevinguts que s’especifiquen a continuació:
3.1

Aprovar provisionalment. Si escau, la modificació de diferents preus
públics. (AJT.DIC 52/2020)

El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen, de 2 d’octubre de 2020,
que es transcriu a continuació:
“Per part de diversos serveis s’han proposat modificacions dels preus públics que hauran
de regir per l'exercici 2021.
El regidor d'Hisenda proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació dels preus públics següents:
2. SERVEIS EDUCATIUS I ESPORTIUS
Es suprimeixen els epígrafs 11.1.2, 11.1.3, 11.3.2 i 11.3.3, que fan referència a les tarifes
reduïdes, que ara es detallaran al punt 6
Es modifica l'apartat 4, ja que s'han suprimit les aules de cultura
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4. La matriculació conjunta en dos Tallers d’Art permet la matrícula gratuïta a un tercer
taller, d’entre els ofertats per poder gaudir d’aquesta gratuïtat.
Es modifiquen els apartats 6, 7 i 8 d'aquest annex de tarifes, per adequar-los als nous
trams de tarifació social.
6. S’estableixen les reduccions de les tarifes del preu públic Manresa Esport Salut que
es detallen, en funció del nivell d’ingressos dels alumnes, que no poden de superar els
barems de renda anual fixats al quadre següent:
1 persona
TRAM E
TRAM G

13.943,53
17.927,39

2 persones
18.126,59
23.305,61

3 persones
22.309,65
28.683,83

4 persones
26.492,71
34.062,05

5 persones
30.675,77
39.440,27

6 persones
34.858,83
44.818,49

7 o més
persones
39.041,89
50.196,71

- Reducció del 50% de la tarifa establerta als alumnes de gimnàstica de manteniment i
gimnàstica dolça que compleixin amb els criteris del tram E
- Reducció del 25% de la tarifa establerta als alumnes de gimnàstica de manteniment i
gimnàstica dolça que compleixin amb els criteris del tram G
- Reducció del 61% de la tarifa establerta als alumnes de Natació per Adults i Gent Gran
que compleixin amb els criteris del tram del tram E
- Reducció del 42% de la tarifa establerta als alumnes de Natació per Adults i Gent Gran
que compleixin amb els criteris del tram del tram G
7. Els usuaris dels Casals Esportius Municipals gaudiran de les reduccions següents:
- Reducció del 65% de la tarifa establerta per als Casals Esportius Municipals, els infants
o adolescents que han estat beneficiaris d’una beca menjador i/o ajut per material escolar
durant el curs anterior, o bé formen part d’una unitat familiar empadronada a Manresa i
situada en el tram F de la tarifació social:
1 persona
TRAM F

15.935,46

2 persones
20.716,10

3 persones
25.496,74

4 persones
30.277,38

5 persones
35.058,02

6 persones
39.838,66

7 o més
persones
44.619,30

- Reducció del 100% per als infants empadronats a Manresa i valorats d’alt risc social per
professionals dels serveis socials municipals en funció dels criteris establerts per la
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa de la Generalitat de
Catalunya.
8. Els quadres de nivells de renda d'aquest annex estan referenciats a l’indicador de
renda de suficiència de Catalunya (IRSC). En cas que a la data de meritació del preu
públic l'IRSC hagi variat, s'actualitzarà el quadre en funció del nou import aprovat
d'aquest indicador.
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Per tal d'acreditar els ingressos de les persones que conviuen a l'habitatge, els residents
l’habitatge que siguin majors d'edat hauran de prestar el seu consentiment per tal que
l'Ajuntament pugui verificar els seus ingressos telemàticament a través de l'Agència
Estatal d’Administració Tributària o de qualsevol altra administració pública.
Es computaran els ingressos bruts de tota la unitat de convivència.
Es suprimeixen els apartats 2, 3 i 5, ja que s'han suprimit les aules de cultura
Es renumeren tots els apartats
La resta de l'annex no es modifica
8. PREUS PÚBLICS PER SERVEIS EDUCATIUS
2

ESCOLA DE MÚSICA

Es modifica el quadre de barems de renda de l'apartat 2 d'aquest annex de tarifes i
l'apartat 9, per adequar-los als nous trams de tarifació social.
1 persona
TRAM E
TRAM G

13.943,53
17.927,39

2 persones
18.126,59
23.305,61

3 persones
22.309,65
28.683,83

4 persones
26.492,71
34.062,05

5 persones
30.675,77
39.440,27

6 persones
34.858,83
44.818,49

7 o més
persones
39.041,89
50.196,71

En consonància amb aquesta adequació, es substitueix la menció actual del “tram B del
quadre” per la de nova de “tram E del quadre”, i la menció actual del “tram D del quadre”
per la nova de de “tram G del quadre”
9. En defecte de modificació expressa, el quadre de renda bruta anual establert a
l’apartat 2 s’actualitzarà automàticament en funció de l'índex de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC) que sigui vigent l’any en què comenci el curs al qual ha de ser
d’aplicació.
La resta de l'annex 8.2 no es modifica
3

ESCOLA D’ART. TALLERS D'ESTIU PER A INFANTS I
JOVES

Es modifica el quadre de barems de renda de l'apartat 2 d'aquest annex de tarifes i
l'apartat 9, per adequar-los als nous trams de tarifació social.
1 persona
TRAM E
TRAM G

13.943,53
17.927,39

2 persones
18.126,59
23.305,61

3 persones
22.309,65
28.683,83

4 persones
26.492,71
34.062,05

5 persones
30.675,77
39.440,27

6 persones
34.858,83
44.818,49

7 o més
persones
39.041,89
50.196,71
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En consonància amb aquesta adequació, es substitueix la menció actual del “tram B del
quadre” per la de nova de “tram E del quadre”, i la menció actual del “tram D del quadre”
per la nova de de “tram G del quadre”
9. En defecte de modificació expressa, el quadre de renda bruta anual establert a
l’apartat 2 s’actualitzarà automàticament en funció de l'índex de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC) que sigui vigent l’any en què comenci el curs al qual ha de ser
d’aplicació.
La resta de l'annex 8.3 no es modifica

10

PREU PÚBLIC PELS SERVEIS DE L'OFICINA D'INTERMEDIACIÓ
HIPOTECÀRIA

Es suprimeix aquest preu públic, atès que es tracta d'un servei que presta la Diputació de
Barcelona
ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
DISPOSICIÓ FINAL
Es modifica la disposició final, sobre l'entrada en vigor
Aquesta ordenança fiscal començarà a regir a partir del dia 1 de gener de 2021, i
continuarà en vigor mentre no s'acordi la seva modificació o derogació. Per als cursos
que comprenen dos exercicis, serà aplicable als que comencin amb posterioritat a
aquesta data.
SEGON: Exposar al públic les modificacions precedents al tauler d'anuncis de
l'Ajuntament, durant trenta dies comptats a partir del següent al de la publicació del
corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, el qual també es publicarà en
un diari dels de més difusió de la província. En aquest termini els interessats podran
examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes.
Transcorregut aquest període sense que s'hi hagi presentat cap reclamació o al·legació,
els acords adoptats restaran aprovats definitivament.
TERCER: En cas de no haver-se produït reclamacions, publicar al Butlletí Oficial de la
Província els acords elevats a definitius i les tarifes modificades, les quals entraran en
vigor el dia 1 de gener de 2021 i regiran mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.
QUART: Consignar en el Pressupost Municipal de l'exercici 2021 les dotacions oportunes
per la cobertura de la diferència resultant, en aquells casos que per raons socials,
benèfiques, culturals i d'interès públic, el rendiment de les tarifes dels preus públics no
cobreixi el cost del servei o activitat de què es tracti.
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 8 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
Acta de la sessió de la Junta de Govern Local núm. 40, de 13 d’octubre de 2020
23

4.

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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