ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Identificació de la sessió
Número: 13/2021
Sessió: ordinària
Caràcter: públic
Data: 16 de març de 2021
Horari: 12:41 h a 12:45 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial
Assistents
President
Marc Aloy Guàrdia
Tinents d’alcalde
Valentí Junyent Torras
Cristina Cruz Mas
Joan Calmet Piqué
David Aaron López Martí
Josep Gili Prat
Montserrat Clotet Masana
Núria Masgrau Fontanet
Mariona Homs Alsina
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. 8, que va tenir lloc el dia 16
de febrer de 2021

2.

Àrea de Serveis Generals

2.1

Regidoria delegada d’Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, de l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació del 50%
i 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, segons
relació de 15 de febrer de 2021. (GTR.ICB - 2020)
2.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

2.2.1 Aprovar, si escau, l’autorització a una funcionària interina, per compatibilitzar
l’activitat pública principal que desenvolupa en aquest Ajuntament, amb
l’activitat de consultora ambiental per compte d’altri.

2.3

Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

2.3.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos
potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP-292/2020).
2.3.2 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la presumpta
comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense morrió, un gos
potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP-307/2020).
2.3.3 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-308/2020).
2.3.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-239/2019).
2.3.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-60/2020).
2.3.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense morrió
un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-194/2020).

3.

Assumptes sobrevinguts

4.

Precs, preguntes i interpel·lacions

Desenvolupament de la sessió

El president, per haver concorregut el quòrum suficient, declara constituïda la
Junta de Govern Local.
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. 8 que correspon a la
sessió ordinària del dia 16 de febrer de 2021, i la Junta de Govern Local l’aprova per
unanimitat dels 9 membres presents.
*Alguns noms i dades s'han omès en aplicació de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i
garantia dels drets digitals”.
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2.1

Regidoria delegada d’Hisenda

2.1.1 Aprovar, si escau, de l’estimació de diverses sol·licituds de bonificació
del 50% i 60% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres, segons relació de 15 de febrer de 2021. (GTR.ICB - 2020)
El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 15 de febrer de 2021,
que es transcriu a continuació:
“Els contribuents que s’especifiquen han presentat les sol·licituds de bonificació de
l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que es relacionen a la part
dispositiva d'aquest dictamen.
L’article 6 de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost disposa les bonificacions que es
poden gaudir, prèvia declaració d’especial interès o utilitat municipal de les
corresponents construccions, instal·lacions o obres. És voluntat de l’Ajuntament
afavorir la millora o rehabilitació dels immobles de la ciutat.
Els tècnics competents han informat favorablement les sol·licituds, per reunir els
requisits tècnics establerts per a cada una d’elles. Es compleixen la resta de requisits
previstos a l’article 6 de l’ordenança fiscal per al gaudi de la bonificació.
La cap de Secció de Gestió Tributària i Inspecció també ha informat favorablement.
Actuant per delegació del Ple de la Corporació, d’acord amb les atribucions conferides
a la Junta de Govern Local, mitjançant acord plenari d’1 de juliol de 2019, com a
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: Comunitat propietaris Fonollar 1
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000003 (GTR.ICI/2020000017 COM.OBM/2020000002)
Descripció obres: Arranjament de parets mitgeres , amb bastida suspesa.
Carrer Fonollar, 1.
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :
50 % de la quota a l’empara de l’apartat 2 de l’article 6 de l’ordenança fiscal per
les obres d'intervenció total en algun dels paraments que configuren l’envolvent
d’immobles (façanes, coberta, mitgeres..) situats en qualsevol altre indret del
terme municipal
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000016 (GTR.ICI/2020000058 COM.OBM/2020000013)
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Descripció obres: Comunicades d'obres menors per condicionament de local
de venda d'articles al c. del Born 16 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: CONSTRUCCIONS DELGADO BLASCO, SL
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000018 (GTR.ICI/2020000060 COM.OBP/2020000035)
Descripció obres: Neteja, conservació i protecció de l'obra de l'edifici
plurifamiliar entre mitgeres OMA/2006000105 carrer del Carme, 15
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/2020000038 (GTR.ICI/2020000165 COM.OBP/2020000087)
Descripció obres: Obres per verificació d'esquerdes i sanejament de façana a
la Via Sant Ignasi 63-65
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: COM. PROPIETARIS C/ CANAL, 27
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000041 (GTR.ICI/2019000085 LLI.COM/2019000061)
Descripció obres: LLICENCIA OBRES COMUNICADA
PER
A
REPARACIONS VARIES EN IMMOBLE carrer de la Canal, 27 de Manresa
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
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000056 (GTR.ICI/2020000257 COM.OBP/2020000139)
Descripció obres: Rehabilitació façana principal,Carrer Guillem Catà nº39.
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
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Sol·licitant: XXX
representat per XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000059 (GTR.ICI/2020000262 COM.OBP/2020000144)
Descripció obres: Rehabilitació d’una llosa de Balcó, C Vilanova 15
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/2020000060 (GTR.ICI/2020000266 COM.OBP/2020000148)
Descripció obres: Reforma interior de cuina a la VIA de SANT IGNASI 39-41,
3r 1a
Benefici fiscal sol·licitat i concedit :
60% de la quota de l’impost les obres de manteniment i conservació,
consolidació, reforma i rehabilitació en edificacions existents en el sector del
centre històric
Sol·licitant: XXX
Expedient: GTR.ICB/2020000091 (GTR.ICI/2020000435 COM.OBP/2020000262)
Descripció obres: Reforma de cuina i bany i fals sostres al C de SANT
ANDREU 29
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/2020000093 (GTR.ICI/2020000459 COM.OBP/2020000280)
Descripció obres: Instal·lació d'envà pluvial
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 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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2.2

Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

2.2.1 Aprovar, si escau, l’autorització a una funcionària interina, per
compatibilitzar l’activitat pública principal que desenvolupa en
aquest Ajuntament, amb l’activitat de consultora ambiental per compte
d’altri.
La tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 8 de febrer de 2021,
que es transcriu a continuació:
“Antecedents:
1. Atesa la sol·licitud presentada per la senyora XXX (DNI XXX) funcionària
interina d’aquest ajuntament, nomenada per desenvolupar el programa
d’implantació del sistema de gestió de residus i neteja viària, adscrita al Servei
de Medi Ambient i Sostenibilitat, per mitjà de la qual demana la compatibilitat
per a l’exercici d’una activitat privada, per compte d’altri, com a consultora
ambiental, i amb una jornada setmanal de 10 hores setmanals.
2. La senyora XXX té assignada una jornada de 37,5 hores setmanals en còmput
anual, i no percep cap complement específic pel factor d’incompatibilitat. La
dedicació a la segona activitat seria distribuïda fora de la jornada assignada a
l’Ajuntament.
3. La cap de la Secció de Neteja ha emès informe favorable a l’atorgament de la
compatibilitat de la interessada.
Consideracions legals:
El règim jurídic aplicable està composat per la normativa següent:




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

Vist l’informe favorable de la Tècnica de Recursos Humans, segons el qual es pot
autoritzar la compatibilitat, sempre que es compleixin determinades condicions.
Vist l’acord del Ple de la Corporació Municipal d’1 de juliol de 2019 que delega en la
Junta de Govern Local l’exercici de la competència de la declaració de compatibilitat o
incompatibilitat del personal municipal.
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Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposo a la Junta de
Govern Local l'adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Autoritzar la senyora XXX per poder compatibilitzar l’activitat pública principal
que desenvolupa en aquest Ajuntament, en règim de funcionària interina per
programes, amb jornada ordinària de 37,5 hores, amb l’activitat de consultora
ambiental per compte d’altri, amb una jornada 10 hores setmanals desenvolupades
fora de l’horari laboral a l’Ajuntament.
Segon.- Informar la senyora XXX que el reconeixement de compatibilitat no podrà
modificar la jornada de treball ni l’horari que tingui establert en aquest Ajuntament i
quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic o
modificació de les condicions del lloc de treball.
Tercer.- Informar que aquesta autorització restarà sense efectes en els supòsits
següents:
•

•
•
•

Si l’activitat té relació en els assumptes en què la interessada
intervingui, hagi intervingut en els dos darrers anys, o que hagi
d’intervenir per raó del lloc públic que ocupa, o si es relaciona
directament amb la que desenvolupa el departament en què presta
serveis.
Si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.
Si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada
laboral de l’activitat pública
Si la suma de jornades de l’activitat pública principal i l’activitat privada
superés la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un
50%.

Quart.- La senyora XXX està obligada a posar en coneixement d’aquest ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada.
Cinquè. Informar la senyora XXX que l’autorització de compatibilitat serà publicada al
Portal de Govern obert i transparència que consta en la web municipal, amb expressió
dels indicadors establerts en matèria de publicitat activa, per donar compliment a la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.”
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.
2.3.1 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la
presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense
morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP-292/2020).
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El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 24 de febrer de 2021,
que es transcriu a continuació:
“En data 17/11/2020 i quan eren les 21:30 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 705 i 707 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics
sense morrió i, més concretament, a carrer Sant Llàtzer, 25 davant l’espai jove del
centre cívic Joan Amades de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer de la PROVIDÈNCIA
19, 4t 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, la qual
no va voler signar la persona denunciada en el mateix moment de la seva imposició,
si bé va quedar informat del seu contingut.
En l’esmentada acta també consta que l’animal és de raça Stafforshire,
d’estatura mitjana, d’uns 30kg, aspecte musculat i robust, cap gros i quadrat,
mandíbula profunda i musculada, i pel curt negre.
Raonaments jurídics
L’article 42.3.k) 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 trobar-se el gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o
sense subjecció.
L’article 43.3.b) 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.k) es sancionaran amb una multa de 300,52 euros fins a
2404,05 euros.
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
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imposar les infraccions greus i molt 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 a C de la
PROVIDÈNCIA 19, 4t de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció
greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa sense morrió per la
via pública a carrer Sant Llàtzer, 25 de Manresa, el dia 17/11/2020, segons estableix
l’article 42.3.k) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, per la qual es proposa
imposar una sanció per un import de 450,00 euros.
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.k) es pot sancionar amb
una multa de 300,52 euros fins a 2404,05 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 presumptament responsable que, de conformitat amb el que
disposa l’article
64.2.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, s’aplicarà una reducció del 20% sobre
l’import de la sanció proposada en qualsevol moment anterior a la resolució del
procediment. Aquest pagament implica el reconeixement voluntari de la
responsabilitat, la terminació del procediment i la renúncia a formular al·legacions.
S’adjunta a aquest acord, la carta de pagament amb la reducció corresponent i en la
qual s’indiquen la forma, termini i lloc per procedir el seu pagament.
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5. Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionador 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 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.3.2 Aprovar, si escau, la incoació d’un expedient sancionador per la
presumpta comissió de la infracció consistent en portar deslligat i sense
morrió, un gos potencialment perillós en un espai públic. (AJT.CVP307/2020).
El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 24 de febrer de 2021,
que es transcriu a continuació:
“En data 27/11/2020 i quan eren les 16:10 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 695 i 705 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de trobar-se el gos potencialment perillós en un lloc
públic sense morrió i, més concretament, a la Plaça Sant Domènec de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer C de PUIGTERRÀ DE
DALT 36, 1r 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, la qual
va signar la persona denunciada en el mateix moment de la seva imposició.
Que a l’acta estesa a l’efecte pels agents denunciants també consta que el gos és
de raça Pit Bull, que la persona denunciada el porta sense morrió i que no disposa de
cap documentació de l’animal.
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L’article 42.3.k) 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 trobar-se un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o
sense subjecció.
L’article 43.3.b) 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.k) es sancionaran amb una multa de 300,52 euros fins a
2404,05 euros.
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 i molt 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 a C de
PUIGTERRÀ DE DALT 36, 1r de MANRESA, com a presumpte responsable de la
infracció greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa sense
morrió en un espai públic amb afluència de vianants, concretament a la Plaça Sant
Domènec de Manresa, el dia 27/11/2020, segons estableix l’article 42.3.k) de
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l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i
gossos potencialment perillosos, per la qual es proposa imposar una sanció per
un import de 450,00 euros.
2. Informar a la persona interessada que d’acord amb l’article 43.3.b) de
l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics de companyia i
gossos potencialment perillosos, la infracció de l’article 42.3.k) es pot sancionar amb
una multa de 300,52 euros fins a 2404,05 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 presumptament responsable que, de conformitat amb el que
disposa l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, s’aplicarà una reducció del
20% sobre l’import de la sanció proposada en qualsevol moment anterior a la resolució
del procediment. Aquest pagament implica el reconeixement voluntari de la
responsabilitat, la terminació del procediment i la renúncia a formular al·legacions.
S’adjunta a aquest acord, la carta de pagament amb la reducció corresponent i en la
qual s’indiquen la forma, termini i lloc per procedir el seu pagament.
5. Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionador 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 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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2.3.3 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.CVP308/2020).
El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 24 de febrer de 2021,
que es transcriu a continuació:
“En data 27/11/2020 i quan eren les 00:15 hores, els agents de la Policia Local amb
carnet professional números 668 i 672 van comprovar la comissió de la presumpta
infracció consistent en el fet de trobar-se un gos potencialment perillós en un lloc
públics sense morrió, més concretament, al carrer Foneria, 12 de Manresa.
Que es va identificar a XXX, amb DNI XXX i domicili al carrer de la FONERIA 2-4, 1r
1a de MANRESA, com a presumpte responsable del la infracció indicada al punt
anterior.
Que pel fets de referència, els agents actuants van redactar la corresponent denúncia
per infracció de la normativa continguda a l’Ordenança municipal reguladora de la
tinença d’animals domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, la qual
va signar la persona denunciada al ser informada d’aquesta.
Que a l’acta estesa a l’efecte pels agents denunciants també consta que el gos és
de raça Pit Bull, que el propietari manifesta que té Leishmània, que ha de sortir quan
ho necessita, i que no porta el morrió perquè, al ser de nit, no es troben amb altres
gossos.
L’article 42.3.k) 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 trobar-se un gos potencialment perillós en llocs públics sense morrió o
sense subjecció.
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.k) es sancionaran amb una multa de 300,52 euros fins a
2404,05 euros.
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
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de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus i molt 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 a C de la
FONERIA 2-4, 1r 1a de MANRESA, com a presumpte responsable de la infracció
greu consistent en portar un gos de raça potencialment perillosa sense morrió per la
via pública al carrer Foneria, 12 de Manresa, el dia 27/11/2020, segons estableix
l’article 42.3.k) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, per la qual es proposa
imposar una sanció per un import de 450,00 euros.
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.k) es pot sancionar amb
una multa de 300,52 euros fins a 2404,05 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 presumptament responsable que, de conformitat amb el
que disposa l’article 64.2.d) de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, s’aplicarà una reducció
del 20% sobre l’import de la sanció proposada en qualsevol moment anterior a la
resolució del procediment. Aquest pagament implica el reconeixement voluntari de la
responsabilitat, la terminació del procediment i la renúncia a formular al·legacions.
S’adjunta a aquest acord, la carta de pagament amb la reducció corresponent i en la
qual s’indiquen la forma, termini i lloc per procedir el seu pagament.
5. Informar a la persona interessada que l’òrgan competent per incoar i resoldre
aquest expedient sancionador és la Junta de Govern Local, per acord del Ple de la
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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 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.3.4 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-239/2019).
El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 24 de febrer de 2021,
que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 17 de desembre de 2019, es va
acordar iniciar un procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al C
d'ÀNGEL GUIMERÀ 24, 3r 1a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça Pit Bull
/ Dogo Argentí sense lligar i sense morrió al carrer Torrent dels Predicadors, el dia
13/11/2019.
Que el dia 3 de març de 2020, un cop notificada la resolució referida al punt anterior i
transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la corresponent
proposta de resolució, notificada a la persona interessada el dia 12 de gener de
2021.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que XXX, és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
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greu el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies a públiques i en
les parts comuns dels immobles col•lectius així com també en llocs i espais públics
en generalde.
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 1502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 900,00 €.
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 i molt 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 el dia 23 de febrer de 2021 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 5476, del dia 27 de juny de 2020 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6 de juliol de 2020,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
1. Sancionar amb una multa de 900,00 € a XXX, amb DNI XXX i domicili al C
d'ÀNGEL GUIMERÀ 24, 3r 1a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça
potencialment perillosa sense lligar i sense morrió al carrer Torrent dels Predicadors,
el dia 13/11/2019, tal com 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 l’import de la sanció s’haurà de satisfer en
els llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
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2.3.5 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-60/2020).
El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 24 de febrer de 2021,
que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 28 d’abril de 2020, es va acordar
iniciar un procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al Barri de
MIRALPEIX 14 de MANRESA, pel fet de portar un gos amb característiques de
potencialment perillós (pél curt, musculat, mandíbula voluminosa, cap gros i uns 40
kg de pes) deslligat i sense morrió per la via pública, concretament al carrer Miralpeix,
14 de Manresa el dia 23 de març de 2020.
Que el dia 5 de novembre de 2020, un cop notificada la resolució referida al punt
anterior i transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la
corresponent proposta de resolució, notificada a la persona interessada el dia 3 de
desembre 2020.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que XXX, és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la no reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 26.d) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, on es defineixen les
característiques que determinen que un gos es consideri de potencialment perillós.
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 en les vies a 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 / molt greu de l’article VIII.II.2.42.3.e: Portar els gossos deslligats i sense
morrió en les vies a públiques i en les parts comuns dels immobles col•lectius
així com també en llocs i espais públics en general es sancionarà amb multa d’entre
150,25€ i 1502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 600€.
L’article 43.6 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics
de companyia i gossos potencialment perillosos, regula que la competència per
imposar les infraccions greus i molt 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
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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 el dia 11 de febrer de 2021 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 5476, del dia 27 de juny de 2020 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6 de juliol de 2020,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
1. Sancionar amb una multa de 600,00 € a XXX, amb DNI XXX i domicili al B de
MIRALPEIX 14 de MANRESA, pel fet de portar el gos deslligat i sense morrió
per la via pública al carrer Miralpeix el dia 23/03/2020, tal com 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 l’import de la sanció s’haurà de satisfer en
els llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.
2.3.6 Aprovar, si escau, la imposició d’una sanció per portar deslligat i sense
morrió un gos potencialment perillós en un espai públic. (ATJ.CVP-194/2020).
El tinent d’alcalde de Serveis Generals exposa el dictamen de 24 de febrer de 2021,
que es transcriu a continuació:
“Per la Junta de Govern Local, en sessió del dia 22 de setembre de 2020, es va
acordar iniciar un procediment sancionador a XXX, amb DNI XXX i domicili al CTRA
de VIC 222, 3r 2a de MANRESA, pel fet de portar un gos de raça Staforshire deslligat
i sense morrió a la via pública i, més concretament, al parc situat al carrer Abat Oliba.
Que el dia 5 de novembre de 2020, un cop notificada la resolució referida al punt
anterior i transcorregut el termini per formular al·legacions, es va dictar la
corresponent proposta de resolució, notificada a la persona interessada el dia 27 de
novembre de 2020.
Que la persona interessada no ha formulat al·legacions envers la proposta de
resolució.
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Atès que, a la vista de la documentació que consta a l’expedient, ha quedat provat
que XXX, és responsable dels fets que han motivat la incoació d’aquest expedient.
Vista la reincidència de la persona interessada en fets de similar naturalesa.
L’article 42.3.e) de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals
domèstics de companyia i gossos potencialment perillosos, regula com a infracció
greu el fet de portar els gossos deslligats i sense morrió en les vies a 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 1502,53€.
Que en la proposta de resolució es proposa que la sanció sigui de 900€.
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 i molt 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 el dia 11e febrer de 2021 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 5476, del dia 27 de juny de 2020 i
publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 6 de juliol de 2020,
proposo a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents
ACORDS
1. Sancionar amb una multa de 900,00 € a XXX, amb DNI XXX i domicili al CTRA de
VIC 222, 3r 2a de MANRESA, pel fet de portar el gos deslligat i sense morrió a la via
pública i, més concretament, al parc situat al parc del carrer Abat Oliba el dia
08/08/2020, tal com 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 l’import de la sanció s’haurà de satisfer en
els llocs i els terminis que s’assenyalen en el document que es notificarà conjuntament
amb aquest acord.”
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La Junta de Govern Local, sense cap intervenció i per unanimitat dels 9 membres
presents, aprova el dictamen esmentat, que esdevé acord de la Junta.

3.

Assumptes sobrevinguts

No se’n presenten.

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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